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54262312 : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
คาํสาํคญั : การพฒันา / ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา / กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 
  อาภัสรา ค นงาน:  ก ารพัฒนาความสามารถใ นก ารคิ ดแก้ ปัญหาเ รื. องสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาของนักเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที. 3 โดยผ่านกระบวนการ
ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ.  อาจารยที์.ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร. อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์,  ผศ.ดร.
ปรณฐั  กิจรุ่งเรือง และ ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม. 260  หนา้. 

 การวิจยันี5 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง  แบบแผนการวิจยั  แบบหนึ. งกลุ่มสอบก่อนและหลงัเรียน มี
วตัถุประสงค์เพื.อ 1) ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื.อง สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ.งแวดลอ้มในทวปีอเมริกาของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที. 3  โดยผ่านกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการ
สอนเชิงระบบ 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธิB ทางการเรียน  เรื.อง สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้ม
ในทวีปอเมริกาของนักเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที. 3 โดยผ่านกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิง
ระบบ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที. 3 ที.มีต่อการเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการออกแบบการ
จดัการเรียนการสอนเชิงระบบ กลุ่มตวัอย่างที.ใช้ในการวิจยัครั5 งนี5   เป็นนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที. 3/8 จาํนวน  
49 คน ที.กาํลงัศึกษาใน ภาคเรียนที. 2 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนวดัสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร  ซึ. งไดม้า
ดว้ยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 เครื.องมือที.ใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย 1) กรอบกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิง
ระบบ 2) แผนการจดัการเรียนการสอนที.ผ่านกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 3) 
แบบทดสอบผลสมัฤทธิB ทางการเรียน  เรื.อง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา 
4) แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษา
ปีที. 3 ที.มีต่อการเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่า
ร้อยละ (%) ค่าเฉลี.ย ( ) ส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for 
dependent) 
 ผลวจิยัพบว่า 
 1. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื.อง สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มใน
ทวีปอเมริกาของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที. 3  โดยผ่านกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง 
 2. ผลสัมฤทธิB ทางการเรียนเรื. อง  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีป
อเมริกา ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที. 3  โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  หลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 
 3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที. 3  ที.มีต่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการออกแบบ
การจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน                                                            บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือชื.อนกัศึกษา........................................                                                                                  ปีการศึกษา 2558 
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              INSTRUCTIONAL SYSTEM  DESIGN  

 APATSARA KONNGAN: THE DEVELOPMENT OF PROBLEM SOLVING THINKING 

ABILITIES ON THE SITUATION OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT IN AMERICA OF 

MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS THROUGH INSTRUCTIONAL SYSTEM DESIGN. THESIS ADVISORS: 

ASST. PROF. ORAPIN SIRISAMPHAN, Ph.D.,ASST. PROF. PORANAT KITTROONGRUENG, Ph.D., 

AND ASST. PROF.CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 260 pp. 

 The purposes of this experimental research with one group pre-test post-test design were to: 1) 

study the problem solving thinking abilities on the situation of natural resources and environment in America of 

Mathayomsuksa 3 students through instructional system design 2) compare learning achievements with the 

situation of natural resources and environment in America of Mathayomsuksa 3 students through instructional 

system design 3) study the opinion of Mathayomsuksa 3 students towards learning through instructional system 

design. The sample of this research consisted of 49 students in Mathayomsuksa 3/8, Suthiwararam School, 

Bangkok, the second semester, academic year 2015, using simple random sampling technique with a classroom 

unit. 

 The instruments employed to collect data were: 1) process framework of instructional system 

design. 2) lesson plans through instructional system design. 3) a learning achievements test with the situation of 

natural resources and environment in America. 4) a problem solving thinking abilities test and 5)               

a questionnaire on the opinion of Mathayomsuksa 3 students towards learning through instructional system 

design. The collected date was analyzed for the percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D.) and t-test 

for dependent. 

The research results revealed that: 

 1. The problem solving thinking abilities with the situation of natural resources and environment in 

America of  Mathayomsuksa 3 students through instructional system design were at the high. 

 2. The learning achievements of students on the situation of natural resources and environment in 

America of Mathayomsuksa 3 students through instructional system design were higher than before at the level 

of .05 significance. 

 3. The opinion of Mathayomsuksa 3 students towards learning through instructional system design 

were at the high level of agreement. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี� ลุล่วงไปดว้ยดี  เนื�องจากไดรั้บความกรุณา  เอาใจใส่  ให้คาํปรึกษา  
คาํแนะนําจากผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพนัธ์  ซึ� งเป็นทั�งที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์และที�
ปรึกษาคอยช่วยเหลือให้กาํลงัใจมาโดยตลอด  จนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์   
ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผูที้�คอยช่วยเหลือและให้
คาํแนะนาํที�เป็นประโยชน์อย่างยิ�งกบัผูว้ิจยั รวมทั�งผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั  
ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  และอาจารย ์ดร.กนิษฐา เชาวว์ฒันกุล  ผูท้รงคุณวุฒิ  ที�
กรุณาใหค้าํปรึกษา  คาํแนะนาํ  แกไ้ขขอ้บกพร่อง  จนทาํให้วิทยานิพนธ์มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์
ยิ�งขึ�น  ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณอาจารย ์ ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม อาจารย ์ ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ และ
อาจารย ์ ดร.ยุวรี ผลพนัธิน  ที�ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการเป็นผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบเครื�องมือ  และ
ให้ข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์สําหรับการทาํวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ�งขึ�น  
ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณคณะผูบ้ริหารโรงเรียนวดัสุทธิวราราม  ที�ใหค้วามอนุเคราะห์  ส่งเสริมให้
ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาตนเอง  ขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมที�ให้
ความช่วยเหลือ  ขอขอบใจนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3/8  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  ที�ให้ความ
ร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและทดลองใชเ้ครื�องมือเป็นอยา่งดี 

ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อจาํลอง  คุณแม่ประทุม  ที�ให้ชีวิตและวางรากฐานการศึกษา  
ทุกคนในครอบครัวคนงานที�คอยใหก้าํลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนเป็นอย่างดี  ขอบคุณเพื�อนครูทุกคน
ที�คอยให้กาํลงัใจ  พร้อมทั�งเพื�อนในชั�นเรียนระดบัปริญญาโทสาขาการสอนสังคมศึกษาทุกท่านที�
กรุณาให้ความช่วยเหลือ  เป็นกาํลงัใจให้กนัเสมอมา  จนทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบบันี� สําเร็จลุล่วงผูวิ้จยั
หวงัเป็นอย่างยิ�งวา่วิทยานิพนธ์ฉบบันี� จะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนตลอดจนผูที้�สนใจ 
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บทที  1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในเวทีโลกประเทศต่างๆ ทีเป็นผูน้าํลว้นแต่ใชก้ารศึกษามาเป็นปัจจยัในการสร้าง

ความสาํเร็จแทบทงัสิน  ซึงภายในประเทศต่างๆ เหล่านนัจะประกอบดว้ยบุคลากรทีมีประสิทธิภาพ  

การศึกษาจึงเป็นปัจจยัทีช่วยพฒันาคนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ซึงถือว่าเป็นสิงทีช่วยสร้าง

ประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ ทังนี

การศึกษาในฐานะเป็นกลไกพืนฐานของการพฒันาคนจึงเป็นสิงทีจะตอ้งพิถีพิถนัและจดัการให้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะตอ้งเป็นการจัดการศึกษาเพือพฒันาศกัยภาพของบุคคลด้วยการมุ่ง

เสริมสร้างพลงัความสามารถของแต่ละบุคคลทีมีอยู่ในตนเองให้มีความเจริญเติบโตอย่างเต็มขีด

ความสามารถตอ้งออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเสริมสร้าง

ศกัยภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลใหมี้ความเจริญไดถึ้งขีดสุดเพือเป้าหมายของการจดัการศึกษา

ใหเ้ป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข (วิชยั  วงษใ์หญ่,  2540: 1-2) และจะตอ้งมุ่งพฒันานกัเรียนให้เป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้เพือนาํไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในทีสุด 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 :1 - 10) 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที2) พ.ศ. 2545มี

ผลบงัคบัใช ้ในส่วนของมาตรา 22ไดก้าํหนดว่า การจดัการศึกษานนัจะตอ้งยดึหลกัการทีว่านกัเรียน

ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่านักเรียนมีความสําคัญทีสุด

กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทีจะพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มตาม

ศกัยภาพ  ดังนันในการจัดการเรียนการสอนครูจึงตอ้งมีความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้  เพือ

ส่งเสริมนกัเรียนใหพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพทงัทางดา้นความรู้   ดา้นทกัษะกระบวนการ และดา้น

คุณลกัษณะทีพึงประสงค์ ตามความคาดหวงัของสังคม (วิชยั วงษ์ใหญ่,  2554 : 415-420) การที

นกัเรียนจะสามารถพฒันาไดค้รบทุกดา้น  เพือให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาตินัน  การ

พฒันาการคิดของนกัเรียนนบัว่าเป็นเรืองทีมีความสาํคญัทีจะตอ้งนาํมาจดัการเรียนการสอนดงัพระ
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บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้ําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2533  (อุดมพร  อมรธรรม,  2549 : 87)  ความว่า 

“...วิชากบัความคิดนีเป็นปัจจยัคู่กนัสาํหรับใชท้าํงาน  ความรู้วิชาการเป็น

ศกัยภาพขนัพืนฐานในตวับุคคล  ความคิดอ่านเป็นตวัชกันาํเอาวิชาการออกมาใช ้ ถา้คิด

ดี  คิดเป็น  ก็ใชว้ิชาไดผ้ลเป็นการสร้างสรรค์  ถา้คิดไม่ถูก  ไม่เป็น  ก็ใชว้ิชาผิดพลาด

ก่อใหเ้กิดผลเป็นความเสียหาย  หลกัสาํคญันนัอยูที่ว่าเมือคิดเรืองใดสิงใด  ตอ้งทาํใจให้

มนัคงเป็นกลางมีเหตุผล  มีความจริงใจ  และสุจริตเทียงตรง  เพือความคิดจะไดก้ระจ่าง

แน่วแน่  เห็นถึงจุดหมายและประโยชน์ทีแทข้องภารกิจของตนอย่างถูกตอ้งครบถว้น

แล้วสามารถสรรหาหลักวิชาส่วนทีเหมาะสมทีถูกมาใช้ปฏิบัติการได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ...” 

ดงันนัครูจาํเป็นตอ้งฝึกและส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้กิดทกัษะและมีวิธีการในการคิดที

ถกูตอ้ง  การจดัการเรียนการสอนทีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั  โดยจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัใหท้าํได ้ คิดเป็นทาํเป็น  ใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนืองอย่างสมาํเสมอ

จึงเป็นภาระงานทีสาํคญัยงิและมีคุณค่าต่อความเป็นครูมืออาชีพในยคุของการปฏิรูปการเรียนรู้  การ

สอนกระบวนการคิดหรือการสอนให้นักเรียนคิดเป็น  นับเป็นเรืองทีมีความยุ่งยากมากเนืองจาก

กระบวนการคิดไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นเนือหาทีครูสามารถจะสอนเห็นไดง่้าย  แต่เป็นการใชเ้ทคนิค

และกลยุทธ์ต่างๆ เพือสอนให้นักเรียนเกิดความคิดและสามารถพฒันาความคิดนันไปใช้ในการ

ประมวลความรู้  เพือนาํไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และประสบความสาํเร็จ  ดงันันการจดัการ

เรียนการสอนในปัจจุบนัจึงตอ้งสอนใหม้นุษยรู้์จกัวิธีคิด  เพือใหคิ้ดเป็น  แกปั้ญหาได ้ และช่วยให้

การดาํเนินชีวิตอยา่งมีความปลอดภยัและผาสุข (ทิพยว์ลัย ์ สีจนัทร์,  2548 : 1) 

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหานันถือว่าเป็นสิงสาํคญัต่อการจดัการเรียนการสอน

ใหก้บันกัเรียนในสงัคมปัจจุบนั  จะเห็นไดจ้ากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แกไ้ข

เพิมเติม (ฉบบัที 2)  พ.ศ. 2545 (มาตรา 24)  กาํหนดให้สถานศึกษาจะตอ้งจดัการเรียนการสอนที

ส่งเสริมการฝึกความสามารถในการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยกุตค์วามรู้

มาใชเ้พือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ,  2549 : 8)  ดว้ยความสาํคญัและความ
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จาํเป็นจึงทาํใหค้วามสามารถในการคิดแกปั้ญหาเป็นส่วนหนึงในสมรรถนะสาํคญัทีตอ้งการให้เกิด

ขึนกบันกัเรียนในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ

, 2551 : 7)  กล่าวว่า  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  เป็นความสามารถแกปั้ญหาและอุปสรรค

ต่างๆ ทีเผชิญอยูไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมบนพืนฐานหลกัของเหตุผล  เขา้ใจความสัมพนัธ์และ

การเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสงัคม  ดงันนัการส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา

แก่นกัเรียนจึงเป็นสิงสาํคญั  โดยจะตอ้งจดัการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จกัคิดเป็นแกปั้ญหาเป็น  

กลา้แสดงออกทางความคิดและรู้จกัยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น  ดงันัน  การจดัการศึกษาจึง

เปรียบเสมือนการสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ทีจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้นําเอาความรู้และ

ประสบการณ์ทีเคยรับจากการแกปั้ญหานนัมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สิงทีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่า  การส่งเสริมนักเรียนในด้านความสามารถในการคิด

แกปั้ญหาตงัแต่เด็กจะทาํให้มีพฒันาการทางสติปัญญาดี  ซึงเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ

เด็กไทยและเป็นเป้าหมายสาํคญัของการจดัการศึกษา  แต่ปรากฏว่าปัญหาการจดัการเรียนการสอน

ในปัจจุบนัการพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหานักเรียนทาํได้น้อยมาก  ดงัขอ้คิดเห็นของ 

ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา (2537 : 124)  กล่าวว่า  ครูควรมีความตระหนักเพิมขึนเกียวกับ

จุดมุ่งหมายและวิธีสอนใหน้กัเรียนคิดแกปั้ญหาเป็นและโดยทวัไป  พบว่า  การสอนทีให้ผูเ้รียนได้

คิดแกปั้ญหาโดยตรงยงัทาํกนันอ้ยมาก  ครูส่วนใหญ่ยงัเนน้การสอนทียดึเนือหารายวิชามากกว่าการ

สอนกระบวนการแกปั้ญหา  ซึงสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ  สมพงษ ์ จิตระดบั (2547 : 137)  กล่าว

ว่าพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนทุกระดบัส่วนมากให้นักเรียนจดจาํเนือหา  และเน้นการ

ปฏิบติัตามตวัอยา่งและมุ่งสอนใหน้กัเรียนสอบไดค้ะแนนสูงๆ  มากกว่าจะสอนใหเ้ด็กรู้จกัคิดอย่าง

มีเหตุผล วิเคราะห์วิจารณ์หรือแกปั้ญหาเป็น  วิธีการสอนของครูยงัคงเป็นไปตามรูปแบบเดิมทีครู

เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้  อนัส่งผลให้พฒันาการในความสามารถในการคิดของนักเรียนยงัไม่

บรรลุผลอย่างแทจ้ริงในการปฏิบติั  เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ยงัคงเรียนรู้ดว้ยวิธี  การจดจาํ  และ

ท่องจาํไดม้ากกว่าการวิเคราะห์เนือหาสาระสิงทีไดเ้รียนรู้  นอกจากนีการสอนเพือเสริมสร้างและ

พฒันาการคิดใหก้บันกัเรียนยงัไม่ไดมี้การปฏิบติัอยา่งจริงจงัในโรงเรียน  เนืองมาจากการไม่เขา้ใจ

ในวิธีการสอนตลอดจนไม่สามารถจดัการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมทกัษะและความสามารถใน
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การคิดแก้ปัญหาให้กบันักเรียน  ทาํให้นักเรียนขาดทักษะการคิด  การแกปั้ญหา  ซึงจะส่งผลต่อ

พฒันาการทางดา้นสติปัญญาของนกัเรียน  ดงันนัครูจึงเป็นผูที้มีความสาํคญัอย่างยิง  เพราะครูคือผู ้

แสวงหากระบวนการเรียนรู้ทีดีทีสุด  เป็นผูริ้เริมนวตักรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอนแลว้นาํมา

ปรับในการจดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพทีดีขึน  โดยครูจะตอ้งมีการพฒันาการเรียนรู้จากการ

เรียนการสอนตลอดเวลา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีมี

จุดมุ่งหมายเพือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทีมีต่อการ

ดาํรงชีวิต  เป็นการเตรียมใหเ้ยาวชนของชาติเป็นพลเมืองทีมีประสิทธิภาพ  สามารถนาํความรู้ไปใช้

ในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมทีเกียวขอ้งกับชีวิตประจาํวนั  เพือให้มีความรู้  มี

ทกัษะ  มีความรับผิดชอบ  สามารถตดัสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ  (สมพร โตนวล, 

2550 : 3-20)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาจึงมีส่วนสาํคญัต่อการพฒันานักเรียนให้เป็นผูที้มี

คุณภาพชีวิตทีดี  ตามความคาดหวงัของหลกัสูตรการศึกษา  ทีมุ่งฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัคิด  รู้จกัหน้าที  

และมีความสามรถในการคิดแกปั้ญหา  เพือพฒันาคุณภาพมนุษยแ์ละสังคม  (อรพรรณ พรสีมา, 

2543 : 30)  ในการจัดการเรียนการสอนเพือให้นักเรียนได้คิดเป็นและแก้ปัญหาเป็นได้นัน  

จาํเป็นตอ้งใชว้ิธีการจดัการเรียนการสอนทีเหมาะสม  การทีจะสอนให้นักเรียนมีความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหาเป็น และสามารถนําความรู้มาปรับใช้กับตนเองให้เข้ากบัสภาพแวดลอ้มและ

สถานการณ์ต่างๆ ได้นัน  จะต้องมีองค์ประกอบสําคัญอาทิ  ตัวผูเ้รียน  สถานการณ์ปัญหา  

ประสบการณ์  ระดบัสติปัญญา  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การใชเ้หตุผล  การยอมรับจากบุคคล

รอบขา้งและการส่งเสริมให้ทาํงานเป็นกลุ่ม  องค์ประกอบเหล่านีหากนักเรียนได้รับการพฒันา

ส่งเสริมย่อมพฒันาให้นักเรียนพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

(ดวงพร  อิมแสงจนัทร์,  2554 : 4) การศึกษาต้องทาํให้เด็กไทยคิดเป็นโดยคิดได้ทงัแบบคิด

วิเคราะห์ คิดเชิงโครงสร้าง คิด รวบยอด และคิดเพือสังคม สามารถร่วมกันทํางานเป็นทีม 

เพราะฉะนันรูปแบบการเรียนการสอนจึงควรยึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง ฝึกฝนกระบวนการคิด 

กระบวนการประชาธิปไตย รวมทงัฝึกฝน  คุณธรรมและจริยธรรม (ชยัอนนัต ์สมุทวณิช, 2540 : 27-

28)  ดงันนัการจดัการศึกษาดา้นสังคมศึกษาจึงมีความสาํคญั ในดา้นพฒันาคุณลกัษณะต่างๆของ
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นกัเรียนใหเ้ป็นพลเมืองดี   มีเหตุผลดว้ยกุศลจิต คิดสร้างสรรค์มนัในคุณธรรม นาํความรู้เพือการ

ดาํเนินชีวิตทีมีความสุข โดยใช้เทคนิควิทยาการจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และ

มนุษยศาสตร์มาปรับใชใ้นการดาํรงชีวิตใหเ้ขา้กบัสิงแวดลอ้มทงัทางธรรมชาติและสังคมไดอ้ย่างมี

ความสุข 

นอกจากนีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ถือไดว้่าเป็น

กลุ่มสาระหนึงทีมีความสอดคลอ้งกบัการดาํเนินชีวิตร่วมกนัในสงัคม  ซึงมีวตัถุประสงค์ทีตอ้งการ

จะฝึกอบรมใหน้กัเรียนนนัเป็นพลเมืองทีดี   ดงันันในการจดัการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  จึงพยายามทีจะจดัใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนัของนักเรียน  มีความเหมาะสมกับความถนัด  ความสามารถและความสนใจของ

นักเรียน  การจดัการเรียนการสอนนันจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติได้จริงในทุกๆ

ขนัตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนจนทาํให้เกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (สมนึก ปฏิทานนท์,  

2546 : 78)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  มีบทบาทสาํคญัยิงต่อการ

พฒันานักเรียน  ทาํให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทีจะอยู่ร่วมกนัในสังคมทีมีความเปลียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา  การปรับตวัให้เข้ากบับริบทของสภาพแวดลอ้มทาํให้นักเรียนเป็นพลเมืองทีมีความ

รับผดิชอบ  มีความสามารถในสงัคม  มีความรู้  ทกัษะในการคิด  การแกปั้ญหา  รวมทงัมีคุณธรรม

และค่านิยมทีเหมาะสม  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2545 : 1)  ดงันนัการจดัการเรียนการสอนวิชาสงัคม

ศึกษาจึงมิใช่เป็นการเรียนแต่เนือหาความรู้แต่ตอ้งการให้นักเรียนเป็นนักแกปั้ญหาและสามารถนาํ

ความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ได ้ การจดัการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาจึงเป็นเรืองสาํคญัที

ครูควรพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายทีตงัไว ้ ให้นักเรียนเกิด

ความรู้ความเขา้ใจและเป็นส่วนหนึงของการคิดแกปั้ญหาต่างในสังคม  การจดัการเรียนการสอน

วิชาสงัคมศึกษาควรจดัใหน้กัเรียนคิดเป็น  ไดแ้ก่  คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิด

แกปั้ญหา  คิดอยา่งมีเหตุผลและเป็นระบบ  ซึงสอดคลอ้งกบั  อรพรรณ พรสีมา (2543 : 30)  ทีกล่าว

ว่าการสอนทกัษะการคิดเป็นสิงทีสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์ เพราะความสามารถในการ

คิดจะนาํไปสู่การพฒันาในดา้นอืนๆ นกัเรียนสามารถนาํความคิดไปประยุกต์ใชเ้พิมประสิทธิภาพ

ในการศึกษาในรายวิชาต่างๆ และใช้ความสามารถทางการคิดในการแก้ไขปัญหา  การคิด
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สร้างสรรคสิ์งใหม่ๆ  และพฒันาคุณภาพชีวิต  ในส่วนสาระภูมิศาสตร์นันถือว่าเป็นสาระพืนฐานที

เน้นให้นักเรียนไดเ้รียนรู้เกียวกบัลกัษณะกายภาพของโลก  แหล่งทรัพยากร  และภูมิอากาศของ

ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก  การใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์  ความสัมพนัธ์

กนัของสิงต่างๆ  ในระบบธรรมชาติและสิงทีมนุษยส์ร้างขึน  การนาํเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ  

การอนุรักษสิ์งแวดลอ้มเพือการพฒันาทียงัยนื (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 132) การเรียนการสอน

ในสาระภูมิศาสตร์มีเนือหามาก ค่อนขา้งยาก ซบัซอ้น ตอ้งใชก้ารคิดวิเคราะห์ ตอ้งใชเ้ครืองมือทาง

ภูมิศาสตร์ในการเรียนรู้ ซึงนกัเรียนขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์และทกัษะทางภูมิศาสตร์  จึงส่งผล

ใหผ้ลสมัฤทธิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและ วฒันธรรม สาระภูมิศาสตร์ค่อนขา้งตาํ  

(สุกญัญา  อิมใจ, 2547 : 2)  และพฒันาทกัษะทางภูมิศาสตร์ของผูเ้รียน การจดักิจกรรมการเรียนรู้

ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอนแบบบรรยาย   ซึงนกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้นอ้ย ครูพยายาม

ป้อนความรู้ใหก้บันกัเรียนมากเกินไป   นกัเรียนจึงรู้สึกเบือหน่ายต่อการเรียน  ส่งผลกระทบต่อการ

พฒันาทกัษะต่างๆของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก (ทรงภพ เตชะตานนท์,  2551 : 2) วิธีการจดัการเรียน

การสอนทีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญัเน้นการให้นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน

และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัเอง  โดยครูเปลียนบทบาทจากผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก  เป็น

ผูส้ร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ รวมทงัจดัเตรียมสือประกอบการเรียนการสอน (พิมพนัธ์ เดชะ

คุปต,์ 2548 : 27) 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-Net) ของนกัเรียนระดบัชนั

มธัยมศึกษาปีที 3  ประจาํปีการศึกษา  2556 และ 2557  พบว่า  นักเรียนทีเข้าสอบวดัความรู้

ระดบัพืนฐานรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมในปีดงักล่าว  นักเรียนทีทาํคะแนนได้

สูงสุดได้เท่ากันคือ  90.00  คะแนน  ขณะทีนักเรียนทาํคะแนนตาํสุดได้เพียง  0.00  และ 2.00

คะแนน  ตามลาํดบั  โดยมีค่าคะแนนเฉลีย  30.35 และ 46.79 ตามลาํดบั  ซึงเพิมขึนเพียง 16.44

เท่านัน  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน): รายงานผลการทดสอบ

ระดับชาติขันพืนฐาน ปี 2556และ2557) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชัน

มธัยมศึกษาปีที 3  ทวัประเทศมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET) 

รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ยงัอยู่ในระดบัตาํกว่าเกณฑ์ทีได้ตงัไวคื้อร้อยละ 50  
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ทงันีผูว้ิจยัไดท้าํการสมัภาษณ์ครูในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  เกียวกบัสาเหตุ

ทีทาํใหผ้ลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET) ลดตาํลง  ซึงครูหลายท่านได้

ใหข้อ้มลูว่าอาจมีสาเหตุมาจากปัจจยัหลายๆ ดา้นทีสาํคญัไดแ้ก่  ความไม่พร้อมของสือการเรียนการ

สอน  การขาดเทคโนโลยสีารสนเทศ  ขาดการใชแ้หล่งการเรียนรู้  การสอนทีเน้นการบรรยายหรือ

เนน้การท่องจาํเป็นหลกั  ไม่เนน้ใหผู้เ้รียนคิดและลงมือทาํ  รวมไปถึงครูยงัไม่ปรับเปลียนวิธีสอน

ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาทีมีการเปลียนแปลงไป 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา  

ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรียนโรงเรียนวดัสุทธิวราราม  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ประจาํปี

การศึกษา  2556 และ2557 พบว่า  นักเรียนทีเขา้สอบวดัความรู้ระดบัพืนฐานรายวิชาสังคมศึกษา  

ศาสนาและวฒันธรรมในปีดังกล่าว  นักเรียนทีทาํคะแนนได้สูงสุด   84.00 และ 86.00 คะแนน

ตามลาํดบั  ขณะทีนกัเรียนทาํคะแนนตาํสุดเหมือนกนั  ทาํไดเ้พียง  16.00  คะแนน  โดยมีค่าคะแนน

เฉลีย  49.03 และ  56.45  ตามลาํดบั  ซึงจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน    

(O-NET) วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    ประจาํปีการศึกษา 2557 พบว่า  ค่าคะแนนเฉลีย

ระดบัโรงเรียนได ้ 56.45  และระดบัประเทศไดเ้พียง 46.79  (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน): รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขนัพืนฐาน ปี 2556 และ2557) ก็แสดงให้เห็น

ว่านักเรียนระดับชันมธัยมปีที 3  ของโรงเรียนวดัสุทธิวราราม   มีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET) วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมยงัอยู่ในระดบัตาํ

กว่าเกณฑที์ไดต้งัไวคื้อร้อยละ 50  จากการสัมภาษณ์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  

และวฒันธรรม  ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  เกียวกบัเรืองผลการสอบ   O-NET  

วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการท่องจาํเนือหาและ

คาํตอบ  โดยไม่มีการเชือมโยงความรู้ให้สัมพนัธ์กนั  จึงส่งผลทาํให้นักเรียนจดจาํเนือหาไดเ้พียง

ระยะสนัๆ  และนกัเรียนยงัไม่มีการวางแผนในการทีจะคิดคน้หาคาํตอบอยา่งเป็นระบบ  รวมทงัไม่

สามารถเชือมโยงขอ้มูลทีมีอยู่ให้เขา้กบัสถานการณ์จริงในปัจจุบนั  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   

นิภาพร  แสนเมือง (2547 : 8)  ทีกล่าวว่า  นักเรียนไม่สามารถสรุปประเด็นสาํคญัจากการเรียนทงั

ภาคความรู้และปฏิบติั  จึงมกัเกิดปัญหาในการเรียน  การจดัการเรียนการสอนยงัคงเนน้ทีการท่องจาํ
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มีผลทาํใหน้กัเรียนไม่สามารถเชือมโยงสิงทีเรียนรู้ใหม่เขา้กบัสิงทีไดเ้รียนรู้มาก่อน  ทาํให้นักเรียน

ไม่บรรลุผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัของกิจกรรมนนัและครูใชว้ิธีการสอนแบบบรรยายเป็นส่วนมากทาํ

ใหน้กัเรียนเกิดความเบือหน่ายในการเรียน  สือการเรียนการสอนไม่มีความน่าสนใจ  นกัเรียนไม่ให้

ความร่วมมือในการทาํกิจกรรม  ส่งผลทาํใหผ้ลสมัฤทธิทางการเรียนตาํ  โดยพฤติกรรมของครูเน้น

การสอนตามหนงัสือเรียน  ไม่มีการเตรียมตวัล่วงหนา้  ยดึครูเป็นศูนยก์ลาง  นักเรียนขาดความคิด

รวบยอด  การคิดอยา่งเป็นระบบในการสร้างองคค์วามรู้เชือมโยง  และยงัพบว่า  เกิดจากครูยงัไม่ได้

ให้ความสาํคญัเกียวกบัการพฒันาความคิดของผูเ้รียนเท่าทีควร  ดงัที  กมล  โพธิเยน็  (2547 : 4)  

กล่าวว่า  การทีนกัเรียนนนัจะมีความสามารถและพฒันาตนอยา่งมีประสิทธิภาพไดน้ัน  จะตอ้งเริม

จากการสร้างความคิดทีดี  มีระบบและชดัเจน  สามารถมองเห็นปัญหาของตนเองไดอ้ย่างเด่นชดั  

ว่าจะตอ้งลงมือทาํอยา่งไรบา้ง  จากนนัจึงลงมือปฏิบติัตามระบบความคิดทีไดว้างแผนไว ้ ผูว้ิจยัจึง

เห็นว่าการจดัการเรียนการสอนทีจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และมองเห็นกระบวนการในการ

ปฏิบติังาน  จนทาํให้สามารถนํากระบวนการทีได้ไปพฒันาตนเองจนบรรลุเป้าหมายได้ดีทีสุด  

ดงันันนักเรียนจะตอ้งมีความสามารถทีจะเรียนรู้  เข้าใจและสามารถมองเห็นสภาพปัญหา  โดย

อาศยัขอ้มูลความรู้เดิมทีตนมีอยู่แลว้สามารถนาํมาประยุกต์ใชใ้นการจดัการแกปั้ญหาทีตนกาํลงั

เผชิญอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  (Robert  1996, อา้งถึงใน  กมล  โพธิเยน็, 2547 : 4) 

การจดัการเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์นนัจะมุ่งพฒันานกัเรียนให้มีความรู้ความ

เขา้ใจในเนือหาวิชาภูมิศาสตร์  พฒันาใหมี้ทกัษะทางภูมิศาสตร์และพฒันาใหมี้เจตคติทางภูมิศาสตร์ 

ดงันนั  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนจึงตอ้งพฒันานกัเรียนทงัสามดา้น คือ  ความรู้  ทกัษะ  และ

เจตคติ  โดยจดักิจกรรมทีเน้นตัวนักเรียนเป็นสาํคญั   นักเรียนนันจะตอ้งคิดเป็น  ทาํเป็น  และ

แกปั้ญหาเป็น  ในการจดัการเรียนการสอนนันจะตอ้งมีกระบวนการทีเป็นระบบ  เพือช่วยสร้าง

ความมนัใจใหแ้ก่ครูว่าจะไดผ้ลลพัธต์ามทีตอ้งการ และถา้หากมีปัญหาหรือความผดิพลาดเกิดขึน ก็

จะสามารถแกไ้ขไดต้รงจุด การเรียนการสอนจึงมีการพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อยา่งต่อเนือง  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ  สมบูรณ์  สงวนญาติ (2534: 10)  ทีว่าการเรียน

การสอนจะบรรลุผลหรือมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึนอยู่กับการวางแผนจดัองค์ประกอบ

ต่างๆ ของการสอนให้สัมพนัธ์กันอย่างมีระบบทีเชือถือได ้ เช่นเดียวกับที  ชัยยงค์  พรหมวงศ ์
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(2531 :118)  ไดใ้หแ้นวคิดในการจดัการเรียนการสอนว่า  การสอนเป็นวิทยาการทีมีระเบียบระบบ  

เพราะมีขนัตอนการสอนครบถว้น  มีองค์ประกอบทีครอบคลุมการดาํเนินการสอน  ตังแต่การ

จดัเตรียมทรัพยากร  การวางแผนการสอน  การเลือกวิธีการและสือการสอน  การดาํเนินการสอน  

การประเมินผล  และการปรับปรุงการเรียนการสอน  นั นคือการนาํเอาวิธีการอย่างมีระบบหรือมี

ระเบียบแบบแผนมาใช้ในการสอน  ซึงไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2526 :111-112)  ได้กล่าวไว้

เช่นเดียวกนัว่า  แนวคิดในเชิงระบบมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก  ซึงจะช่วยใหค้รูคิดอยา่งมีเป้าหมาย

และมีความต่อเนืองสมัพนัธก์นั  ดงัที ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2531 :101)  ไดก้ล่าวไวโ้ดยสรุปว่า  การ

จดัระบบจะช่วยประกนัการดาํเนินงานตามขนัตอนทีกาํหนดไวเ้พือให้การทาํงานบรรลุเป้าหมาย

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวเบืองตน้  ทาํใหผู้ว้ิจยัตระหนักและสนใจทีจะศึกษาเกียวกบั

การนําวิธีการเชิงระบบมาใช้จัดการเรียนการสอน  เนืองจากวิธีการเชิงระบบจะช่วยให้การ

ดาํเนินงานมีการกาํหนดขนัตอนเพือให้การทาํงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันันใน

การดาํเนินการสอนครูควรทีจะมีการวางแนวการสอนให้เป็นระบบดว้ย  เพือเป็นขอ้มูลในการ

จดัการเรียนการสอน  ตลอดจนเตรียมเนือหาสาระในบทเรียนและวิธีสอน  เพือทีจะดาํเนินการสอน

ใหไ้ดผ้ลลพัธ ์ คือ  การทีนกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดต้ามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ ซึงการจดัการเรียนการ

สอนทีผูว้ิจยันาํมาใชใ้นการพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนักเรียนในครังนี  คือการ

ใชก้ระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (Instructional  System  Design) มาจดัการ

เรียนการสอน  เพราะครูจะตอ้งมีการวางแผนการจดัการเรียนการสอนและตงัวตัถุประสงค์ของการ

เรียนรู้นันๆ ให้ดีเสียก่อน เพือเป็นข้อมูลในการเตรียมเนือหาบทเรียนและวิธีการสอนทีจะทาํให้

ไดผ้ลลพัธคื์อการทีนกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้(มนตรี  แยม้กสิกร,  2546  :  3) 

ซึงการจดัการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเชิงระบบในครังนี  จะตอ้งมีการวิเคราะห์เลือกวิธีการ

จดัการเรียนการสอนทีทาํใหน้กัเรียนนนัมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาตรงตามวตัถุประสงค์ที

ผูว้ิจยัไดต้งัไว ้ และการวิจยัในครังนีผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็น

ฐาน (Problem Based Learning : PBL)  และการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project based 

learning) จะทาํใหน้กัเรียนมีสามารถในการคิดแกปั้ญหาได ้ เนืองจากการจดัการเรียนการสอนโดย
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ใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)  เป็นวิธีหนึงทีไดรั้บการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก  

ซึงเป็นวิธีการเรียนรู้ทีแตกต่างไปจากวิธีดงัเดิมทีเน้นตวัสาระความรู้และมุ่งเน้นทีครูเป็นสาํคญั  ที

แตกต่างออกไปคือการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานนัน  นักเรียนเป็นศูนยก์ลางหรือ

นักเรียนเป็นสําคญั  ซึงจะทาํให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใชปั้ญหาทีเกิดขึนในโลกแห่ง

ความเป็นจริงเป็นบริบท (context) ของการเรียนรู้  เพือใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และ

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  (มณัฑรา  ธรรมบุศย,์  2545 : 13) การเรียนรู้แบบนีมุ่งเน้นพฒันา

นกัเรียนในดา้นทกัษะและกระบวนการเรียนรู้  และพฒันานกัเรียนใหส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ซึง

นักเรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมี

ความหมายต่อนกัเรียน (สาํนกัมาตรฐานการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้,  2550 : 1)  ส่วนการจดัการ

เรียนสอนแบบโครงงาน (Project based learning)  เป็นวิธีการทีจะทาํให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง  ซึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนีเป็นวิธีทียอมรับโดยทวักนัว่าเป็นวิธีทีจะทาํ

ใหเ้กิดความคงทนของพฤติกรรมมากทีสุด  อีกทงัการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานยงัมีลาํดบั

ขนัตอนในการดาํเนินกิจกรรมทีสอดคลอ้งกบัขันตอนในการแก้ปัญหา  อนันําไปสู่การพฒันา

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานนีเป็นการสอนทีทาํให้

นกัเรียนไดว้างโครงงาน  และดาํเนินงานใหส้าํเร็จตามโครงงานนนั  นบัว่าเป็นการสอนทีสอดคลอ้ง

กบัสภาพชีวิตจริง  นกัเรียนจะไดท้าํงานดว้ยการตงัปัญหา  ดาํเนินการแกปั้ญหาดว้ยการลงมือทาํจริง 

(สุพิน  บุญชูวงศ,์  2535 :  51)  นอกจากนีการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานยงัเป็นประโยชน์

ในการฝึกทกัษะต่างๆ แก่นักเรียน  เช่น  ทักษะการแกปั้ญหา  ทกัษะสังคม  ทกัษะกระบวนการ

ทาํงานกลุ่ม  ทกัษะการนาํเสนอ และทกัษะการประเมิน (ปิยะโรจน์  เลียวไพโรจน์, 2546 : 101-102)  

ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัทีศึกษาทีเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ไดแ้ก่ 

เบญจวรรณ  อ่วมมณี  (2549)  มณฑนา  บรรพสุทธิ  (2553)  อภิชยั  เหล่าพิเดช  (2556)  พบว่า  การ

จดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานสามารถช่วยส่งเสริมทกัษะความสามารถของนกัเรียนได้

ในหลายๆ ดา้น  เช่น  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  การคิดอย่างเป็นระบบ  กระบวนการ

ทาํงานกลุ่ม  การมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  การรวบรวมขอ้มูล  การ

นาํเสนอผลงาน  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัทีเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  ไดแ้ก่  
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ณัฐพร  เลิศพิทยภูมิ  (2549)  และปริญญา  พวงจนัทร์  (2556)  พบว่า  การจดัการเรียนการสอนแบบ

โครงงานสามารถพฒันานักเรียนเกียวกบักระบวนการคิด  การแกปั้ญหา  และกระบวนการกลุ่ม   

โดยนักเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ  เพือคน้หาคาํตอบดว้ยตนเอง  และทาํให้นักเรียนได้

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ซึงการฝึกทกัษะทีสาํคญัเหล่านีให้กบันักเรียน  จะช่วยให้นักเรียน

สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้  ด้วยเหตุนีผูว้ิจ ัยจึงสนใจทีจะนําเอากระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบมาใชใ้นการวางแผนการสอน  โดยให้เป็นพืนฐานและ

แนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนของผูว้ิจยัในเรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  เพือพฒันาความสามารถในการคิด

แกปั้ญหาใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

กรอบแนวคดิของการวจิยั 

การออกแบบการเรียนการสอนเป็นการใชก้ระบวนการของวิธีการเชิงระบบ (System 

Approach)  ในการพฒันาหรือแกปั้ญหาเกียวกบัการเรียนการสอนให้บรรลุผลสาํเร็จ  ทงันี  สงดั  

อุทรานนัท ์(2532 : 24)  สรุปไวว้่า  ระบบประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 3 ประการ  คือ 1)  องค์ประกอบ

ของสิงต่างๆ  2)  การกระทาํต่อกนัขององค์ประกอบ  3)  จุดหมายปลายทางของการกระทาํ  หรือ

อาจจะกล่าวไดอี้กนัยหนึงว่า  ระบบประกอบดว้ย  1)  ตวัป้อน (Input)  ซึงเป็นส่วนประกอบของ

ระบบ  2)  ดาํเนินการ (Process)  ซึงเป็นการนาํเอาส่วนประกอบมาปฏิสมัพนัธ ์(Interaction)  ต่อกนั  

และ  3)  ผลผลิต (Output)  เป็นจุดหมายปลายทางของระบบนันเอง  การกาํหนดส่วนกระกอบไว้

เพียง 3 ประการนี  อาจจะไม่เป็นการพอเพียง  ถา้จะให้การทาํงานของระบบเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพแลว้  การทาํงานอยา่งเป็นระบบทีมีความสมบูรณ์จะประกอบดว้ยส่วนสาํคญั  5 ส่วน  

คือ  1)  ตวัป้อน  2)  กระบวนการดาํเนินงาน  3)  ควบคุม  4)  ผลผลิต  และ5)  ขอ้มูลป้อนกลบั  

ส่วนการออกแบบการเรียนการสอน  เป็นกระบวนการแกปั้ญหาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  

เพือใหบ้รรลุจุมุ่งหมายโดยเริมจากการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพเกียวกบัการเรียนการสอน  

หรือเงือนไขเกียวกบัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  แลว้จึงวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  

เพือใหบ้รรลุจุมุ่งหมาย  โดยอาศยัขอ้มูลความรู้จากหลายๆ ทฤษฎี  เช่น  ทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎี

การสอน  ทฤษฎีการสือสาร  (กาญจนา  คุณารักษ,์ 2545 : 7  และไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2533 : 12)   
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กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (Instructional  System  Design)  

เป็นทียอมรับในหมู่นกัวิชาการว่าเป็นการพฒันาการเรียนการสอน  มีนักการศึกษาหลายท่าน  คิด

รูปแบบ/แบบจาํลองระบบการสอนขึนมาอยา่งหลากหลาย  เพือให้สามารถเลือกใชเ้ป็นแนวปฏิบติั

ในการออกแบบการเรียนการสอน  การจดัการเรียนการสอน  หรือการแกปั้ญหาการเรียนการสอนที

เกิดขึนไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช ้ สาํหรับขนัตอนกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนทีจะ

นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัครังนี  เป็นไปตามแนวคิดของครูส (Kruse  2007) และวชัรา  เล่าเรียนดี 

(2554 : 208-209)  ดงันี 

ADDIE Model (Kruse  2014)  ประกอบดว้ยขนัตอนโดยสรุปดงันี 

1.  ขนัวิเคราะห์  A – Analyze  เป็นการวิเคราะห์และประเมินความตอ้งการจาํเป็นใน

การพฒันาหรือแกปั้ญหา 

2.  ขนัออกแบบ  D – Design  เป็นการออกแบบวิธีการเรียนการสอนหรือรูปแบบทีให้

บรรลุเป้าหมาย 

3.  ขนัพฒันา  D – Develop  เป็นการพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

4.  ขนันาํไปใช ้ I – Implement  เป็นการนาํนวตักรรมทีพฒันาขึนไปใช ้ ประกอบดว้ย  

การวางแผนในการบริหารจดัการในการนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช ้ และดาํเนินการจดัการเรียน

การสอนตามขนัตอนต่างๆ  ทีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 

5.  ขนัประเมิน  E – Evaluate  ประเมินความกา้วหน้าของนักเรียนและประสิทธิผล

ของสือทีใชใ้นการเรียนการสอน   

วชัรา  เล่าเรียนดี (2554 : 208-209)  กล่าวว่า  กระบวนการจดัการเรียนการสอนอย่าง

เป็นระบบ  จะประกอบดว้ย  4  ขนัตอน  ดงันี 

1.  ขนัวิเคราะห์  (Analysis) ครูวิเคราะห์หาคาํตอบใหไ้ดช้ดัเจนในเรืองต่างๆ ต่อไปนี 

  1.1  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั  ต้องระบุได้ว่า

นกัเรียนตอ้งรู้อะไรบา้งและอยา่งไร  ปฏิบติัอะไรไดบ้า้งและอยา่งไรตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่

ละหน่วยการเรียนรู้ 
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  1.2  วิเคราะห์ว่านกัเรียนมีความรู้เดิม  ทกัษะเดิม  ทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีจะเรียน

หรือไม่  และนกัเรียนตอ้งรู้และปฏิบติัอะไรไดก่้อน  จึงจะเรียนรู้และปฏิบติัในเรืองทีจะเรียนได้

บรรลุผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัแลว้ 

  1.3  วิเคราะห์และพิจารณาว่าวดัและประเมินผลการเรียนรู้ไดอ้ยา่งไรบา้งจึงจะช่วย

ใหก้ารเรียนรู้ของนกัเรียนประสบผลสาํเร็จ  และวดัประเมินผลหลงัเรียนเมือจบแต่ละหน่วยอย่างไร

บา้ง  จึงจะตอบไดว้่านกัเรียนเกิดการเรียนรู้และทกัษะตามทีคาดหวงั 

  1.4  พิจารณาเลือกเทคนิควิธีสอน / รูปแบบการสอนทีเหมาะสมทีสุดสาํหรับการ

จดัการเรียนการสอน  เพือพฒันานักเรียนให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัในหน่วยการเรียน

นนัๆ 

 1.5  พิจารณาเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน  สือการเรียนรู้ต่างๆ  เพือส่งเสริมให้

นกัเรียนเรียนรู้และบรรลุผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัในแต่ละหน่วยการเรียนนนัๆ  

2.  ขนัออกแบบหรือพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน  

     2.1  ศึกษาและวิเคราะห์  ทาํความเขา้ใจกบัรูปแบบหรือเทคนิคการสอนทีเลือกมา

ใชว้่าแต่ละขนัตอนควรดาํเนินการอยา่งไร  ให้ปรับเพิมเติมกิจกรรมการเรียน  กิจกรรมการสอนที

เหมาะสมกบัวยั  ประสบการณ์เดิมและความสามารถในการเรียนของนกัเรียน 

  2.2  พิจารณาเลือกวิธีวดัและประเมินผลตลอดกระบวนการเรียนการสอน  เตรียม

คาํถาม  กาํหนดกิจกรรมการฝึกและการปฏิบติัเพือวดัความรู้  การนาํความรู้ไปใชแ้ละการปฏิบติั 

  2.3  สร้างเครืองมือวดัและประเมินผลระหว่างเรียนและหลงัเรียนแต่ละหน่วย  เพือ

วดัและประเมินผลการเรียน 

 2.4  เขียน / สร้างแผนการจดัการเรียนการสอนโดยนาํขอ้มูลจากการวิเคราะห์

พิจารณาเลือกในทุกองค์ประกอบมาใชใ้นการดาํเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนการสอนที

ครบถว้นทุกองคป์ระกอบของแผน 

3.  ขนัดาํเนินการจดัการเรียนการสอน  จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียน

การสอน  ซึงครูสามารถยดืหยุน่  และปรับปรุงได ้ เนืองจากแต่ละแผนการจดัการเรียนการสอนนนั
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ตอ้งมีการตรวจสอบประเมินผลสาํเร็จตามผลลพัธที์คาดหวงั  เพือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน

ใหบ้รรลุเป้าหมายทีคาดหวงัและนกัเรียนประสบผลสาํเร็จสูงสุด 

4.  ขนัวดัและประเมินผล  การวดัและประเมินผลทา้ยบทเรียนหรือเมือจบบทเรียนแต่

ละหน่วยควรวดัและประเมินผลหลายๆ วิธี  เช่น  การทดสอบและการประเมินตามสภาพจริงดว้ย

การสังเกตกระบวนการปฏิบัติ  การประเมินชินงาน  การประเมินการนาํเสนองาน  ซึงเครืองมือ

สร้างตงัแต่ขนัการออกแบบหรือพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน 

จากขอ้มลูขา้งตน้  ผูว้ิจยัสามารถสรุปขนัตอนของกระบวนการออกแบบการเรียนการ

สอนเชิงระบบ  โดยนาํแนวความคิดของ  ครูส (Kruse  2014) และวชัรา  เล่าเรียนดี (2554 : 208-

209) มาปรับใชซึ้งมีขนัตอนดงันี   

1.  ขนัวิเคราะห์  (Analysis)  ครูจะตอ้งทาํการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละ

หน่วยการเรียน  ความรู้เดิมของนกัเรียน  การวดัและประเมินผล  เทคนิควิธีสอนทีเหมาะสม  และ

กิจกรรมการเรียนการสอน  เพือใหก้ารจดัการเรียนการสอนนนับรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

2.  ขนัออกแบบและพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน (Design and Develop)  

ครูทาํความเขา้ใจเกียวกบัวิธีการสอนทีเลือกมาทาํการจดัการเรียนการสอน  จดัหากิจกรรมการฝึก

และปฏิบัติเพือวดัความรู้  โดยการวดัความรู้นันจะต้องมีการสร้างเครืองมือวดัและประเมินผล

ระหว่างเรียนและหลงัเรียนในแต่ละหน่วย  แลว้นาํมาจดัทาํแผนการจดัการเรียนการสอน  และ

พฒันาเครืองมือทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ซึงในการทาํวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีสอน  2 วิธี 

ดงันี 

2.1  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 

Learning : PBL)  เป็นการจดัการเรียนการสอนทีมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้และนาํ

ความรู้ทีได้มาแก้ปัญหา  และนอกจากนียงัเป็นการเรียนทีมุ่งให้นักเรียนพฒันาทักษะการคิด

ระดับสูง  ซึงการวิจัยนีผูว้ิจ ัยได้มีความสนใจการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Learning : PBL)   ของสาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 7-8)   ทีได้

จดัรูปแบบการจดักิจกรรมออกเป็น  6  ขนัตอนดงันี 
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      2.1.1  ขนักาํหนดปัญหา  เป็นขนัทีครูจัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุน้ให้

นกัเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา  สามารถกาํหนดสิงทีเป็นปัญหาทีนักเรียนอยากรู้อยาก

เรียนไดแ้ละเกิดความสนใจทีจะหาคาํตอบ 

2.1.2  ขนัทาํความเข้าใจกบัปัญหา  นักเรียนจะต้องทาํความเขา้ใจกับ

ปัญหาทีตอ้งการเรียนรู้ ซึงนกัเรียนจะตอ้งสามารถอธิบายสิงต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัปัญหาได ้

2.1.3  ขันดาํเนินศึกษาคน้ควา้  นักเรียนกาํหนดสิงทีตอ้งเรียน  ดาํเนิน

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและใชว้ิธีการทีหลากหลาย 

2.1.4  ขนัสงัเคราะห์ความรู้  เป็นขนัทีนกัเรียนนาํความรู้ทีไดค้น้ควา้มา

แลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัอภิปรายผลและสงัเคราะห์ 

2.1.5  ขนัสรุปและประเมินค่าคาํตอบ  นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของ

กลุ่มตนเอง  และประเมินผลงานว่าขอ้มูลทีศึกษาค้นควา้มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  โดย

พยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองค์ความรู้ใน

ภาพรวมของปัญหาอีกครัง 

2.1.6  ขนันาํเสนอและประเมินผลงาน  นกัเรียนนาํขอ้มลูทีไดม้าจดัระบบ

องคค์วามรู้และนาํเสนอเป็นผลงานในรูปแบบทีหลากหลาย  นกัเรียนทุกกลุ่มรวมทงัผูเ้กียวขอ้งกบั

ปัญหาร่วมกนัประเมินผลงาน 

2.2  การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project based learning) เป็นการ

จดักิจกรรมทีใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง  โดยนกัเรียนเป็นผูเ้ลือกและกาํหนดงานหรือ

โครงการทีจะปฏิบติัดว้ยตนเอง  วิธีการสอนแบบนีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ในเรืองที

ตนสนใจและหาวิธีการศึกษาอยา่งเป็นระบบ  ทาํให้เกิดความรู้อย่างแทจ้ริงซึงการวิจยันีผูว้ิจยัไดมี้

ความสนใจการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานของ พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2559:13) ทีได้

จดัรูปแบบการจดักิจกรรมออกเป็น  5 ขนัตอนดงันี 

2.2.1  ระบุปัญหา  สงัเกต  สรุปอา้งอิง  แยกแยะ  เปรียบเทียบ  วิเคราะห์  

สือสาร  และกาํหนดโจทยห์รือคาํถามเพือหาคาํตอบ 
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2.2.2  ออกแบบและรวบรวมขอ้มลู  ตงัสมมุติฐาน  คิดเชิงเหตุผล  การ

พิสูจน์สมมุติฐาน  การระบุตวัแปร  การนิยามเชิงปฏิบติัการ  การวางแผนเพือวิธีเก็บขอ้มลู  การ

สร้างเครืองมือ  และการวางแผนวิเคราะห์ขอ้มลู 

2.2.3  ปฏิบติัการรวบรวมขอ้มลู  การสงัเกต  การสมัภาษณ์  การสอบถาม  

การวดั  การใชอุ้ปกรณ์และเครืองมือ  การใชต้วัเลข  การบนัทึก 

2.2.4  วิเคราะห์ผลและสือความหมายของผล  การสังเกต  การแยกแยะ  

การจดักลุ่ม  การจาํแนกประเภท  การเรียงลาํดับ  การจัดระบบ  การใชต้ัวเลข  รวมทังการสือ

ความหมายขอ้มลูแบบต่างๆ  เช่น  ตาราง  กราฟ  ภาพ  เป็นตน้ 

2.2.5  แปลความหมายขอ้มูลและสรุปผล  การแปรผลขอ้มูล  การอุปนัย  

การนิรนยั  การสรุปผลจากขอ้มลู 

3.  ขนัดาํเนินการจดัการเรียนการสอน  (Implement)  เป็นการจดัการเรียนการสอนตาม

แผนการจดัการเรียนการสอนทีผูส้อนจดัทาํขึน  สามารถยดืหยุ่น  และปรับปรุงได ้ เนืองจากแต่ละ

แผนการจดัการเรียนการสอนนนัตอ้งมีการตรวจสอบประเมินผลสาํเร็จตามผลลพัธ์ทีคาดหวงั  เพือ

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนใหบ้รรลุเป้าหมายทีคาดหวงัและผูเ้รียนประสบผลสาํเร็จสูงสุด 

4.  ขนัวดัและประเมินผล (Evaluate)  เป็นการวดัและประเมินผลทา้ยบทเรียนหรือเมือ

จบบทเรียนแต่ละหน่วย  เพือประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียนและประสิทธิผลของสือทีใชใ้นการ

เรียนการสอน 

สาํหรับแนวคิดเกียวกบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  ผูว้ิจยัทาํการศึกษาไวด้งันี  

บรูเนอร์  (Bruner 1975  อา้งถึงใน  อุบลรัตน์  เพ็งสถิต,  2532 : 205) ไดก้ล่าวว่า  การคิดแกปั้ญหา

ของมนุษยน์นัตอ้งการกลไกแห่งความสามารถในการทีอา้งอิง  และจาํแนกประเภทของสิงเร้า   

กาเย่ (Gagne  อา้งถึงใน  เพราพรรณ  เปลียนภู่,  2542 : 188)  กล่าวว่า  การคิดแก้ปัญหา  คือ  

ความสามารถขนัสูงสุดของมนุษยเ์ป็นความสามารถในการสร้างกฎตงัแต่  2 กฎ ขึนไป  ผลลพัธ์ที

เกิดขึนจะเป็นผลงานใหม่ทีเกิดจากการมองเห็นความสัมพันธ์ของกฎต่างๆ การส่งเสริม

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กนัน  เปลว  ปุริสาร (2543 : 29-30)  ไดแ้บ่งประเภทของ

การคิดแกปั้ญหาไว ้ 4 ประเภท  คือ  1)  การคิดแกปั้ญหาของตนเองทีตอ้งแกไ้ขทนัที  หมายถึง  การ
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แสดงออกทีเกิดจากความต้องการหรือการกระทาํของตัวเด็กเองโดยไม่เกียวขอ้งกบัผูอื้น  เพือ

ตดัสินใจแกปั้ญหาของตนเองทีจาํเป็นตอ้งแกไ้ขทนัที  เช่น  ความหิว  ความเจ็บป่วย  เป็นตน้  2)  

การคิดแกปั้ญหาของตนเองทีไม่ตอ้งแกไ้ขทนัที  หมายถึง  การแสดงออกทีเกิดจากความตอ้งการ

หรือการกระทาํของตวัเด็กเองโดยไม่เกียวขอ้งกบัผูอื้น  เพือตดัสินใจแกปั้ญหาของตนเองทีไม่

จาํเป็นตอ้งแกไ้ขทนัที  เช่น  ความอยากได ้ ความรัก  เป็นตน้  3)  การคิดแกปั้ญหาของตนเองที

เกียวขอ้งกบัผูอื้น  หมายถึง  การแสดงออกทีเกิดจากความตอ้งการหรือการกระทาํของตนเอง  เพือ

ตดัสินใจแกปั้ญหาของตนเองทีเกียวขอ้งกบัผูอื้น เช่น  เกเร  เพือน  แยง่ของเล่น  เป็นตน้  4)  การคิด

แกปั้ญหาของผูอื้น  หมายถึง  การแสดงออกทีเกิดจากความตอ้งการหรือการกระทาํของผูอื้นโดยไม่

เกียวขอ้งกบัเด็ก  แต่เห็นเหตุการณ์เพือตดัสินใจแกปั้ญหาทีเกิดขึนกบัผูอื้น  เช่น  เห็นคนขโมยของ  

เห็นรถชน  เป็นตน้  เจษฎา  ศุภางคเสน  (2530 : 28-29)  ไดเ้สนอแนะวิธีการส่งเสริมทกัษะการคิด

แก้ปัญหาไวด้ังนี  1)  ฝึกฝนให้เด็กทาํงานตามขนัตอนของกระบวนการคิดแก้ปัญหา  คือ  การ

รวบรวมขอ้มลู  ตงัสมมติฐานรวบรวมวิธีการแกปั้ญหาและทดสอบสมมติฐาน  2)  ควรเน้นในเรือง

การรวบรวมขอ้มลูใหม้าก  3)  ฝึกใหรู้้จกัใชท้กัษะในการคิดแกปั้ญหา  คือ  ฝึกให้คิดเกียวกบั  การ

แกปั้ญหาดว้ยวิธีการต่างๆ  และการทาํนายผลของวิธีการแกปั้ญหานัน  4)  ใชว้ิธีการชีแจงอธิบาย

เหตุผลหลีกเลียงวิธีการเขม้งวดกบัเด็ก  5)  เปิดโอกาสใหเ้ด็กมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิงต่างๆ  6)  ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กเพราะมีความสัมพนัธ์กับการคิดแก้ปัญหา  7)  ให้โอกาสเด็กได้

ตดัสินใจด้วยตนเอง  8)  กระตุ้นให้เด็กได้คิดในหลายทิศทาง  เพือนาํไปใช้กับปัญหาทียุ่งยาก

ซบัซอ้น  ทอแรนซ ์(Torrance  1962  อา้งถึงใน  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 

191-192)  ไดเ้สนอกระบวนการคิดแกปั้ญหา  โดยแบ่งเป็น  5 ขนัตอน  คือ  1)  การคน้หาขอ้เท็จจริง

เริมจากความรู้สึกกงัวล  สบัสนวุ่นวายขึนในใจแต่ยงัไม่ทราบสาเหตุจึงพยายามคิดว่าสิงทีทาํให้เกิด

ความเครียดคืออะไร  2)  การคน้พบปัญหา  พิจารณาดว้ยความมีสติจนเขา้ใจถึงความกงัวล  วุ่นวาย  

สบัสน  และพบว่านนัคือ  ปัญหา  3)  การคน้พบแนวคิด  คือ  การตงัสมมติฐานตลอดจนรวบรวม

ขอ้มลูต่างๆ  เพือทดสอบความคิด  4)  การคน้พบคาํตอบ  ทาํการทดสอบตามสมมติฐานจนสามารถ

พบคาํตอบ  5)  การยอมรับผลจากการคน้พบ  ยอมรับคาํตอบทีคน้พบเผยแพร่และคิดต่อไป  การ

คน้พบนีจะนาํไปสู่หนทางทีจะทาํใหเ้กิดแนวคิดหรือสิงใหม่ต่อไปอีก 
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ในการศึกษาวิธีการจดัการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ไดมี้นักวิชาการและนักการ

ศึกษาหลายท่านทีได้กล่าวถึง  วิธีการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์  ได้แก่  สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 7-8)  และ พิมพนัธ์  เดชะคุปต์  (2559 : 13)  ซึงไดเ้สนอวิธีการ

จัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ไว ้ คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Learning : PBL)  และการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project based 

learning) ซึงในแต่ละวิธีสอนผูว้ิจยัไดน้าํมาปรับประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ดงันี 

1.  การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)  

เป็นการจัดการเรียนการสอนทีมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้และนําความรู้ทีได้มา

แกปั้ญหา  และนอกจากนียงัเป็นการเรียนทีมุ่งใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการคิดระดบัสูง  ซึงการวิจยั

นีผูว้ิจยัไดมี้ความสนใจการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : 

PBL)   ของสาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 7-8)   ทีได้จดัรูปแบบการจดักิจกรรม

ออกเป็น  6  ขนัตอนดงันี 

     1.1  ขนักาํหนดปัญหา  เป็นขนัทีครูจดัสถานการณ์ต่างๆ กระตุน้ให้นักเรียนเกิด

ความสนใจและมองเห็นปัญหา  สามารถกาํหนดสิงทีเป็นปัญหาทีนกัเรียนอยากรู้อยากเรียนไดแ้ละ

เกิดความสนใจทีจะหาคาํตอบ 

1.2  ขนัทาํความเขา้ใจกบัปัญหา  นกัเรียนจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัปัญหาทีตอ้งการ

เรียนรู้ ซึงนกัเรียนจะตอ้งสามารถอธิบายสิงต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัปัญหาได ้

1.3  ขันดาํเนินศึกษาค้นควา้  นักเรียนกาํหนดสิงทีตอ้งเรียน  ดาํเนินการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองและใชว้ิธีการทีหลากหลาย 

1.4  ขนัสงัเคราะห์ความรู้  เป็นขนัทีนกัเรียนนาํความรู้ทีไดค้น้ควา้มาแลกเปลียน

เรียนรู้ร่วมกนัอภิปรายผลและสงัเคราะห์ 

1.5  ขนัสรุปและประเมินค่าคาํตอบ  นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่ม

ตนเอง  และประเมินผลงานว่าขอ้มลูทีศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  โดยพยายาม

ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของ

ปัญหาอีกครัง 
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1.6  ขนันาํเสนอและประเมินผลงาน  นกัเรียนนาํขอ้มลูทีไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้

และนําเสนอเป็นผลงานในรูปแบบทีหลากหลาย  นักเรียนทุกกลุ่มรวมทังผูเ้กียวขอ้งกับปัญหา

ร่วมกนัประเมินผลงาน  

2.  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project based learning) เป็นการจัด

กิจกรรมทีใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง  โดยนักเรียนเป็นผูเ้ลือกและกาํหนดงานหรือ

โครงการทีจะปฏิบติัดว้ยตนเอง  วิธีการสอนแบบนีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ในเรืองที

ตนสนใจและหาวิธีการศึกษาอยา่งเป็นระบบ  ทาํให้เกิดความรู้อย่างแทจ้ริงซึงการวิจยันีผูว้ิจยัไดมี้

ความสนใจการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานของ พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2559:13) ทีได้

จดัรูปแบบการจดักิจกรรมออกเป็น  5 ขนัตอนดงันี 

2.1  ระบุปัญหา  สังเกต  สรุปอา้งอิง  แยกแยะ  เปรียบเทียบ  วิเคราะห์  สือสาร  

และกาํหนดโจทยห์รือคาํถามเพือหาคาํตอบ 

2.2  ออกแบบและรวบรวมขอ้มลู  ตงัสมมุติฐาน  คิดเชิงเหตุผล  การพิสูจน์

สมมุติฐาน  การระบุตวัแปร  การนิยามเชิงปฏิบติัการ  การวางแผนเพือวิธีเก็บขอ้มลู  การสร้าง

เครืองมือ  และการวางแผนวิเคราะห์ขอ้มลู 

2.3  ปฏิบติัการรวบรวมขอ้มลู  การสงัเกต  การสมัภาษณ์  การสอบถาม  การวดั  

การใชอุ้ปกรณ์และเครืองมือ  การใชต้วัเลข  การบนัทึก 

2.4  วิเคราะห์ผลและสือความหมายของผล  การสงัเกต  การแยกแยะ  การจดักลุ่ม  

การจาํแนกประเภท  การเรียงลาํดบั  การจดัระบบ  การใชต้วัเลข  รวมทงัการสือความหมายขอ้มูล

แบบต่างๆ  เช่น  ตาราง  กราฟ  ภาพ  เป็นตน้ 

2.5  แปลความหมายขอ้มลูและสรุปผล  การแปรผลขอ้มูล  การอุปนัย  การนิรนัย  

การสรุปผลจากขอ้มลู 

สรุปไดว้่า  กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ  เป็นการวางแผนการ

สอนทีมีการกาํหนดขนัตอน  เพือใหก้ารทาํงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยครูตอ้งมี

การวางแนวการสอนอยา่งเป็นระบบ  เพือเป็นขอ้มูลในการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจนเตรียม

เนือหาสาระในบทเรียนและวิธีสอนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและนักเรียน  เพือทีจะ
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ดาํเนินการสอนให้ไดผ้ลลพัธ์  คือ  การทีนักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามวตัถุประสงค์ทีตังไว ้ คือ  

นกัเรียนนนัมีการพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา และการวิจยัในครังนีผูว้ิจยัมีความเห็นว่า

การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)  และการจดัการ

เรียนการสอนแบบโครงงาน (Project based learning) จะทาํให้นักเรียนมีสามารถในการคิด

แกปั้ญหาได ้

ผูว้ิจยัสงัเคราะห์วิธีการเชิงระบบ  (Systems Approach)  ซึงสามารถสรุปขนัตอนของ

กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบไดด้งัแผนภูมิที 1 
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แผนภูมิที 1  กรอบแนวคิดทีใชใ้นการวิจยั 

กระบวนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ 

1.  ขนัวิเคราะห ์  

      วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียน  

ความรู้เดิมของนักเรียน  การวดัและประเมินผล  เทคนิควิธี

สอนทีเหมาะสม  และกจิกรรมการเรียนสอน   

2.  ขนัออกแบบและพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน  

      สร้างกรอบกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการ

สอนเชิงระบบ  โดยทาํความเขา้ใจเกยีวกบัวิธีการสอนทีเลือก

มาทาํการจดัการเรียนการสอน  จดัหากจิกรรมและฝึกปฏิบติั

เพือวดัความรู้  โดยการวดัความรู้นนัจะตอ้งมีการสร้าง

เครืองมือวดัและประเมินผลระหว่างเรียนและหลงัเรียนในแต่

ละหน่วย  ซึงในการจดัการเรียนการสอนครังนีผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํ

แผนการจดัการเรียนการสอนทีไดอ้อกแบบไว ้2 วิธี  คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ขนัดาํเนินการจดัการเรียนรู้   

     นาํแผนการจดัการเรียนการสอนมาจดัการเรียนการสอน   
 

4.  ขนัวดัและประเมินผล 

      การวดัและประเมินผลกระบวนการออกแบบการจัดการ

จดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

ผลสัมฤทธิทางการเรียน

เรือง  สถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มในทวีป

อเมริกา 

ความสามารถในการคิด

แกปั้ญหา 

 

ความคิดเห็นของนกัเรียน

ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่าน

กระบวนการออกแบบ

การจดัการเรียนการสอน

เชิงระบบ 

การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

1.  ขนักาํหนดปัญหา 

2.  ขนัทาํความเขา้ใจกบัปัญหา 

3.  ขนัดาํเนินศึกษาคน้ควา้ 

4.  ขนัสังเคราะหค์วามรู้ 

5.  ขนัสรุปและประเมินค่าคาํตอบ 

6.  นาํเสนอและประเมินผลงาน 

 
การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

1.  ระบุปัญหา 

2.  ออกแบบและรวบรวมขอ้มูล 

3.  ปฏิบติัการรวบรวมขอ้มูล 

4.  วิเคราะหผ์ลและสือความหมายของผล 

5.  แปลความหมายขอ้มูลและสรุปผล 
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คาํถามการวจิยั 

1.  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  เรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผ่านกระบวนการออกแบบการ

จดัการเรียนการสอนเชิงระบบอยูใ่นระดบัใด 
2.  ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผ่าน

กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
3.  ความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่าน

กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบอยูใ่นระดบัใด 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพือศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรือง สถานการณ์ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผ่านกระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

2. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง สถานการณ์ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผ่านกระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผา่น

กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 
  

สมมตฐิานการวจิยั 

ผลสมัฤทธิทางการเรียน  เรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

ในทวีปอเมริกา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผ่านกระบวนการออกแบบการจดัการเรียน

การสอนเชิงระบบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ขอบเขตการวจิยั 

1. ตวัแปรทีศึกษา   

ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาครังนี  ไดแ้ก่ 

     1.1  ตวัแปรตน้  (Independent Variable)  คือ  กระบวนการออกแบบการจดัการ

เรียนการสอนเชิงระบบ 

     1.2  ตวัแปรตาม  (Dependent Variables)  คือ 

1.2.1  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

1.2.2  ผลสมัฤทธิทางการเรียน  เรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา 

1.2.3  ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 
 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

2.1  ประชากรในการศึกษาวิจัยครังนี  ได้แก่ นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 

โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร  สงักดัเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 2  ภาคเรียน

ที 2  ปีการศึกษา 2558  จาํนวน  12 หอ้งเรียน  มีจาํนวนนกัเรียน  570 คน   

2.2  กลุ่มตวัอย่าง    คือ  นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/8  ทีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาค

เรียนที 2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร  สังกดัเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา  เขต 2  จาํนวน  1 หอ้งเรียน  มีจาํนวนนกัเรียน  49 คน  ไดม้าดว้ยการสุ่มอย่างง่ายดว้ย

การจบัสลาก  (Simple Random Sampling)  โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

3. เนือหาทีใช้ในการวจิยั 

เนือหาทีใช้ในการทาํวิจยัครังนีเป็นเนือหาในสาระภูมิศาสตร์ มาตรฐาน ส 5.2  

ตวัชีวดั  ส 5.2 ม. 3/2-4  หน่วยการเรียนรู้ที 5  เรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา  ซึงมีเนือหาประกอบดว้ย  1)  ปัญหาสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ

และอเมริกาใต ้   2)  ผลกระทบทีเกิดจากการเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและ

อเมริกาใต ้ 3)  แนวทางการอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหาสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา

ใต ้  และ 4)  สถานการณ์สิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกากบัการแกปั้ญหาสิงแวดลอ้มในประเทศไทย 
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4. ระยะเวลาทีใช้ในการวจิยั 

ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลองในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2558 โดยดาํเนินการ

จดัการเรียนการสอน  รวม  6  สปัดาห์  สปัดาห์ละ  2 ชวัโมง  เป็นระยะเวลา  12  ชวัโมง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพือใหเ้กิดความเขา้ใจทีตรงกนักบัผูว้ิจยัไดก้าํหนดนิยามศพัทข์องการวิจยั  ดงันี 

1.  กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  หมายถึง  การจดัการ

เรียนการสอนทีนาํความรู้เรืองระบบมาปรับใชก้บัการสอนของครู  โดยมีการวางแผนในการทาํสิง

ต่างๆ ให้มีความสัมพนัธ์กนั  ซึงประกอบดว้ยขนัตอนดงันี  1) ขนัวิเคราะห์  2) ขนัออกแบบ

กระบวนการจดัการเรียนการสอน  ซึงในการวิจัยครังนีได้นาํวิธีการจัดการเรียนการสอนสาระ

ภูมิศาสตร์มาใช้  2 วิธี ไดแ้ก่  การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based 

Learning : PBL)  และการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based  Learning)   3) ขนั

ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน   และ 4)  ขนัวดัและประเมินผล   

2.  การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หมายถึง  การจดักิจกรรมการเรียน

การสอนทีผูว้ิจยัใชส้ถานการณ์จากเหตุการณ์ทีเกิดขึนจริงในปัจจุบนั  เพือเป็นสือการเรียนรู้ทีจะ

กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความอยากรู้และแสวงหาความรู้เพือนาํมาแกปั้ญหา  ให้นักเรียนเกิดความ

เขา้ใจปัญหานนัอยา่งชดัเจน  โดยมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีใหน้กัเรียนร่วมกนัเรียนเป็น

กลุ่มยอ่ยและเรียนรู้ดว้ยตนเอง  มี    6  ขนัตอนดงันี   1)  ขนักาํหนดปัญหา  2)  ขนัทาํความเขา้ใจกบั

ปัญหา  3)  ขนัดาํเนินศึกษาคน้ควา้   4)  ขนัสังเคราะห์ความรู้  5)  ขนัสรุปและประเมินค่าคาํตอบ  

และ 6)  นาํเสนอและประเมินผลงาน   

3.  การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  หมายถึง  การดาํเนินกิจกรรมการเรียนการ

สอนทีใหน้กัเรียนเป็นผูต้งัประเด็นปัญหา  ซึงปัญหานนัมาจากความสนใจใคร่รู้ของตวันักเรียนเอง

และลงมือคน้ควา้หาคาํตอบเริมตน้ดว้ยการวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบตามกระบวนการและ

การเรียนรู้ดว้ยตนเองในลกัษณะของการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลายแลว้นํา

ขอ้มูลมาอภิปราย  วิเคราะห์  สังเคราะห์โดยใชเ้หตุผลมาประกอบการตดัสินใจ  เพือนาํไปสู่การ

แกปั้ญหาตามลาํดบัขนั  สามารถสรุปและนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม  
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ขนัตอนการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานมี  5 ขนัตอน  ดงันี  1) ระบุปัญหา  2) ออกแบบและ

รวบรวมขอ้มูล  3) ปฏิบติัการรวบรวมขอ้มูล  4) วิเคราะห์ผลและสือความหมายของผล  และ 5) 

แปลความหมายขอ้มลูและสรุปผล 

4.  ผลสัมฤทธิทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้  ทกัษะ  และเจตคติของนักเรียนที

เกิดขึนจากการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิง

ระบบ  ซึงแสดงจากคะแนนทีได้จากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน   เ รือง  

สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาซึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบ

ผลสมัฤทธิทางการเรียนทีผูว้ิจยัสร้างขึน 

5.  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  หมายถึง  กระบวนการทางสติปัญญาและ

ประสบการณ์ในการเสนอวิธีการแกปั้ญหาทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด

แกปั้ญหาทีผูว้ิจยัไดส้ร้างขึน  มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบอตันัย  มีเชิงสถานการณ์ดา้นทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  ซึงประกอบด้วยความสามารถย่อย   4 ด้าน  ได้แก่         

1) การกาํหนดปัญหา  2) วิเคราะห์ปัญหา  3) การเสนอวิธีการแกปั้ญหา  และ 4) ผลทีไดจ้ากการ

แกปั้ญหา 

6.  ความคิดเห็น  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่าน

กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  ในดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้น

บรรยากาศการเรียนการสอน  และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ  โดยวดัจากแบบสอบถามความคิดเห็นที

ผูว้ิจยัสร้างขึน 

7.  นักเรียน  หมายถึง  ผูที้กาํลงัศึกษาอยู่ในชันมธัยมศึกษาปีที 3  ภาคเรียนที 2              

ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร  สงักดัเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา  

เขต 2 

ประโยชน์ทีได้รับ 

1. นกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการ

เรียนการสอนเชิงระบบ มีผลสมัฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหามากขึน 

2. ผูส้อนไดแ้นวทางในการจดัการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการออกแบบการ

จดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  สามารถนาํความรู้ไปประยุกต์และปรับใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอนภายในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  เช่น  สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  
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สาระหน้าทีพลเมืองวฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม  สาระเศรษฐศาสตร์  และสาระ

ประวติัศาสตร์  ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของนกัเรียน 

3. ผูส้อนไดแ้นวทางในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  

และแผนการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  เพือนาํไปปรับปรุงและพฒันาการในการจดัการ

เรียนการสอนของสาระต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

ในการวิจยัเรือง  การพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  เรือง  สถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยผ่าน

กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ   ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาค้นควา้เอกสารและ

งานวิจยัทีเกียวขอ้งโดยกาํหนดหวัขอ้ดงันี 

1. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัสุทธิวราราม  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  2551 

1.1  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัสุทธิวราราม 

1.2  สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระสงัคมศึกษา  ศาสนาและ

วฒันธรรม 

2. กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

2.1  ความหมายของวิธีการเชิงระบบ 

2.2  การจดัระบบการเรียนการสอน 

2.3  บทบาทของครู 

2.4  ประโยชน์ของวิธีเชิงระบบ 

3. แนวคิดในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ 

3.1  ความหมายของภูมิศาสตร์ 

3.2  จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 

3.3  หลกัเกณฑใ์นการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 

3.4  การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 

4. ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

4.1  ความหมายของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

4.2  ขนัตอนของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
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4.3  บทบาทของครูและบทบาทของนกัเรียน 

4.4  การวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

5. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

1.  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัสุทธิวราราม ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนั

พนืฐาน  พุทธศักราช  2551 

1.1  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัสุทธิวราราม 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัสุทธิวราราม  พุทธศกัราช 2552  (ปรับปรุง  พ.ศ. 

2555)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรที

สถานศึกษาไดพ้ฒันาขึนเพือพฒันาผูเ้รียนในระดับมธัยมศึกษา  โดยยึดองค์ประกอบหลกัสูตร

สาํคญั  3 ส่วน  คือ  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  2551  สาระการเรียนรู้

ทอ้งถิน  และสาระสาํคญัทีสถานศึกษาพฒันาเพิมเติม  เป็นกรอบในการจดัทาํรายละเอียดเพือให้

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานทีกาํหนด  เหมาะสมกับสภาพชุมชน  ทอ้งถิน  และ

จุดเน้นของสถานศึกษา  โดยหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัสุทธิวราราม  พุทธศกัราช 2552  

(ปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  ทีพฒันาขึนมีลกัษณะของหลกัสูตรดงันี 

1.1.1  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนวดัสุทธิวราราม  สาํหรับการ

จดัการศึกษาในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1-6 

1.1.2   มีความเป็นเอกภาพ  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัสุทธิวราราม  

พุทธศกัราช 2552  (ปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  เป็นหลกัสูตรสาํหรับใหค้รูนาํไปจดัการเรียนการสอนได้

อยา่งหลากหลาย โดยกาํหนดให ้

           1.1.2.1  มีสาระการเรียนรู้สถานศึกษาใชเ้ป็นหลกัเพือสร้างพืนฐานการคิด  

การเรียนรู้และการแกปั้ญหา  ประกอบดว้ย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสงัคมศึกษา  

ศาสนา  และวฒันธรรม 

1.1.2.2  สาระการเรียนรู้ทีเสริมสร้างความเป็นมนุษย ์ ศกัยภาพการคิด

และการทาํงาน  ประกอบดว้ย  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ

ภาษาองักฤษ 
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1.1.2.3  มีสาระการเรียนรู้เพิมเติม  โดยจดัทาํเป็นรายวิชาเพิมเติมตาม

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงสร้างเวลาเรียน  สาระการเรียนรู้ทอ้งถิน  ความตอ้งการของ

นกัเรียน  และบริบทของสถานศึกษา 

1.1.2.4  มีกิจกรรมพฒันานักเรียนเพือพฒันานักเรียนทงัทางดา้นร่างกาย  

จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสงัคม  เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้  8 กลุ่ม  และ

การพฒันาตนตามศกัยภาพ 

1.1.2.5  มีการกาํหนดมาตรฐานของสถานศึกษาทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

ระดบัต่างๆ  เพือเป็นเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จดัทาํรายละเอียด

สาระการเรียนรู้และจดักระบวนการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพในชุมชน  สังคม  และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน 

1.1.3  มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํคญัของการพฒันาคุณภาพนักเรียน  

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัสุทธิวราราม  พุทธศกัราช 2552  (ปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  เป็น

หลกัสูตรทีมีมาตรฐานเป็นตัวกาํหนดเกียวกับคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของนักเรียนเพือเป็น

แนวทางในการประกนัคุณภาพการศึกษา  โดยมีการกาํหนดมาตรฐานไวด้งันี 

1.1.3.1  มาตรฐานหลกัสูตร  เป็นมาตรฐานดา้นนักเรียนหรือผลผลิตของ

หลกัสูตรสถานศึกษาอนัเกิดจากการไดรั้บการอบรมสงัสอนตามโครงสร้างของหลกัสูตรทงัหมดใช้

เป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรในทุกระดบั  และ

สถานศึกษาต้องใช้สําหรับการประเมินตนเองเพือจัดทํารายงานประจําปีตามบทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติการศึกษา  นอกจากนียงัเป็นแนวทางในการกาํหนดแนวปฏิบติัในการส่งเสริม  

กาํกบั  ติดตาม  ดูแล  และปรับปรุงคุณภาพ  เพือใหไ้ดต้ามมาตรฐานทีกาํหนด 

1.1.3.2  มีตวัชีวดัชนัปีเป็นเป้าหมายระบุสิงทีนักเรียนพึงรู้และปฏิบติัได ้ 

รวมทังคุณลกัษณะของนักเรียนในแต่ละระดับชันซึงสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้  มีความ

เฉพาะเจาะจง  และมีความเป็นรูปธรรม  นาํไปใชใ้นการกาํหนดเนือหา  จัดทาํหน่วยการเรียนรู้  

จดัการเรียนการสอน  และเป็นเกณฑ์สาํคญัสาํหรับการวดัและประเมินผลเพือตรวจสอบคุณภาพ

นกัเรียน  ตรวจสอบพฒันาการนกัเรียน  ความรู้  ทกัษะ  กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
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ค่านิยมอนัพึงประสงค์  และเป็นหลกัในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาใน

ระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั 

1.1.3.3  มีความเป็นสากล  กล่าวคือ  มุ่งใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถ

ในเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาษาอังกฤษ  การจัดการสิงแวดลอ้ม  ภูมิปัญญาท้องถิน  มี

คุณลกัษณะทีจาํเป็นในการอยู่ในสังคม  ไดแ้ก่  ความซือสัตย ์ ความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  

การเสียสละ  การเอือเฟือ  โดยอยู่บนพืนฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผูน้าํและผูต้าม  การ

ทาํงานเป็นทีม  และการทาํงานตามลาํพงั  การแข่งขนั  การรู้จกัพอ  และการร่วมมือกนัเพือสังคม  

วิทยาการสมยัใหม่  และภูมิปัญญาท้องถิน  การรับวฒันธรรมต่างประเทศ  และการอนุรักษ์

วฒันธรรมไทยการฝึกฝนทกัษะเฉพาะทาง  และการบูรณาการในลกัษณะทีเป็นองคร์วม 

1.1.4  มีความยดืหยุน่  หลากหลาย  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัสุทธิวราราม  

พุทธศกัราช 2552  (ปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  เป็นหลกัสูตรทีสถานศึกษาจดัทาํรายละเอียดต่างๆ ขึนเอง  

โดยยดึโครงสร้างหลกัทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  2551  

เป็นขอบข่ายในการจดัทาํ  จึงทาํใหห้ลกัสูตรสถานศึกษามีความยืดหยุ่นหลากหลาย  สอดคลอ้งกบั

สภาพปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถินโดยเฉพาะอยา่งยงิมีความเหมาะสมกบัตวันกัเรียน 

1.1.5  การวดัและประเมินผล  เน้นหลกัการพืนฐานสองประการ  คือ  การ

ประเมินเพือพฒันานักเรียนและเพือตัดสินผลการเรียน  โดยนักเรียนตอ้งได้รับการพฒันาและ

ประเมินตามตัวชีว ัดเพือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  สะท้อนสมรรถนะสําคัญ  และ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนเป็นเป้าหมายระดบัเขตพืนทีการศึกษา  และระดบัชาติ  การ

วดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพนักเรียน  และใชผ้ลการประเมินเป็น

ขอ้มลูและสารสนเทศทีแสดงพฒันาการ  ความกา้วหนา้  และความสาํเร็จทางการเรียนของนักเรียน  

ตลอดจนขอ้มลูทีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อย่างเต็มตาม

ศกัยภาพ 
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สมรรถนะสําคญัของนักเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน  มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้  ซึงการพฒันานักเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดนัน  จะช่วยให้

นกัเรียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ดงันี 

1.  ความสามารถในการสือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรม

ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพือ

แลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม  

รวมทงัเจรจาต่อรองเพือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ  การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสาร

ดว้ยหลกัเหตุผลและความถกูตอ้งตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการสือสาร  ทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง

ผลกระทบทีมีต่อตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดวิเคราะห์  

การคิดอยา่งสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพือนาํไปสู่การสร้าง

องคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.  ความสามารถในการแกปั้ญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค

ต่างๆ  ทีเผชิญไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมบนพืนฐานของหลกัเหตุผล  คุณธรรมและขอ้มลูสารสนเทศ  

เขา้ใจความสมัพนัธแ์ละการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์

ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแกไ้ขปัญหา  และมีการตัดสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง

ผลกระทบทีเกิดขึนต่อตนเอง  สงัคม  และสิงแวดลอ้ม 

4.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ 

ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนือง  การทาํงาน  และการอยู่

ร่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล  การจดัการปัญหาและความ

ขดัแยง้ต่างๆ อยา่งเหมาะสม  การปรับตวัให้ทนักบัการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม  

และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น 

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้

เทคโนโลยีดา้นต่างๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพือการพฒันาตนเองและสังคม  
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ในดา้นการเรียนรู้  การสือสารการทาํงาน  การแกปั้ญหา  อยา่งสร้างสรรค ์ ถกูตอ้ง  เหมาะสม  และ

มีคุณธรรม 

คุณภาพของนักเรียนเมอืจบชันมธัยมศึกษาปีที 3 

1. ได้เรียนรู้และศึกษาเกียวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทย

เปรียบเทียบกบัประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพือพฒันาแนวคิด เรืองการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

2. ไดเ้รียนรู้และพฒันาใหมี้ทกัษะทีจาํเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณไดรั้บ

การพฒันาแนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกบัประเทศในภูมิภาค

ต่าง ๆ ในโลก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในด้านศาสนา 

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเชือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม การเมืองการปกครอง 

ประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์ ดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 

3. ไดรั้บการพฒันาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนาํมาใชเ้ป็น

ประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตและวางแผนการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.2  สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วฒันธรรม 

สาระที 1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือ ศาสนาทีตนนับถือและศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกตอ้ง ยึดมนั และปฏิบติัตาม

หลกัธรรม เพืออยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนทีดี  และธาํรง

รักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนบัถือ 

สาระที 2     หน้าทีพลเมอืง  วฒันธรรม  และการดําเนินชีวติในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1  เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ทีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที

ดีงาม และธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคมไทย และ สังคม

โลกอยา่งสนัติสุข                       
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มาตรฐาน ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมนั  

ศรัทธา  และธาํรงรักษาไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น

ประมุข 

สาระที 3   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการ

บริโภคการใช ้ทรัพยากรทีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทงัเขา้ใจหลกัการของ

เศรษฐกิจพอเพียง  เพือการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส 3.2  เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ทาง

เศรษฐกิจและความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมโลก 

สาระที 4     ประวตัศิาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมยัทาง

ประวติัศาสตร์  สามารถใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อยา่งเป็นระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในดา้น

ความสัมพนัธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนือง ตระหนักถึงความสําคัญและ

สามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดขึน 

มาตรฐาน ส 4.3  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มี

ความรัก  ความภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย 

สาระที 5  ภูมศิาสตร์ 

มาตรฐาน ส 5.1  เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสมัพนัธข์องสรรพ

สิงซึงมีผล ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการ

คน้หาวิเคราะห์ สรุป และใชข้อ้มลูภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                                    

มาตรฐาน ส 5.2  เขา้ใจปฏิสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที

ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม  มีจิตสาํนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและ

สิงแวดลอ้ม  เพือการพฒันาทียงัยนื 
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โครงสร้างหลกัสูตรการเรียนรู้รายวชิาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

คาํอธบิายรายวชิาสังคมศึกษา 

รหัสวชิา  ส23101        ชันมธัยมศึกษาปีที 3 

1  หน่วยกติ             เวลา  40 ชัวโมง 

ศึกษาการใชเ้ครืองมือ และเทคโนโลยทีางภูมิศาสตร์ สภาพแวดลอ้มของโลก ลกัษณะ

ทางกายภาพและสังคม การเปลียนแปลงประชากร เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้มของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต ้เหตุและผลกระทบ

ต่อเนืองจากการเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มทีส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เพือให้เกิดความเขา้ใจ 

และเห็นความสาํคญัทีจะตอ้งร่วมมือกนัระหว่างประเทศ 

ศึกษาระบบสหกรณ์ เพือนาํมาประยุกต์ใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน ศึกษา

แผนพฒันาทางเศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มแห่งชาติ นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ บทบาท 

ความสาํคญัของการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ 

โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์ ร่วมกนัอภิปราย การอนุรักษ์ การเสนอแนวทางเพือให้

เกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วิเคราะห์ สรุป 

และใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์กับ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่าง

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัระบบสหกรณ์ และความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจใน

สงัคมโลก เขา้ใจบทบาทหนา้ทีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบาย และกิจกรรมของรัฐทีมีต่อ

บุคคลและประเทศชาติ มีจิตสาํนึก มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิงแวดลอ้มเพือการพฒันาทียงัยนื 

ตวัชีวดั   

1. (ส 5.1 ม 3/1)  ใชเ้ครืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์ และนาํเสนอ

ขอ้มลูเกียวกบัลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้

2. (ส 5.1 ม 3/2)  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางกายภาพและสังคมของ

ทวีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ 

3. (ส 5.2 ม 3/1)  วิเคราะห์การ ก่อเกิดสิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม อนัเป็นผลจากการ

เปลียนแปลงทางธรรมชาติและ ทางสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ 
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4. (ส 5.2 ม 3/4) วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนืองจากการเปลียนแปลงของ

สิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ทีส่งผลต่อประเทศไทย 

5. (ส 3.1 ม 3/3) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัระบบ

สหกรณ์ 

6. (ส 3.2 ม 3/2) แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

ทีมีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ  
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ตารางที 1  หน่วยการเรียนรู้รายวิชาสงัคมศึกษา  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  ชนัมธัยมศึกษาปีที 3   

    ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 

หน่วย

ที 

ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชีวัด สาระสําคัญ เวลา

ชัวโมง 

1 แผนทีและเครืองมือ

ทางภูมิศาสตร์ 

มาตรฐาน  ส 5.1 

ตัวชีวัด ส 5.1 ม 3/1 

ใชเ้ครืองมือทางภูมิศาสตร์

ในการรวบรวมวเิคราะห์ 

และนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบั

ลกัษณะทางกายภาพและ

สังคมของทวปีอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต ้  

1.  แผนที 

-ประเภทของแผนที 

-องคป์ระกอบของแผนที 

-ประโยชน์ของแผนที 

-การทาํแผนที  

2.  เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์  

 -ระบบสารสนเทศ 

        ภูมิศาสตร์  

     -การรับรู้จากระยะไกล 

     -ระบบกาํหนดตาํแหน่ง

บนพืนโลก  

4 

2 สภาพแวดลอ้มโลก มาตรฐาน  ส 5.1  

ตัวชีวัด ส 5.1 ม.3/2

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหวา่งลกัษณะทาง

กายภาพและสงัคมของทวปี 

อเมริกาเหนือและอเมริกา

ใต ้  

1.  สภาพแวดลอ้มทาง 

กายภาพ 

2.  สภาพแวดลอ้มทาง 

เศรษฐกิจ  สังคม และ

วฒันธรรม 

4 

3 ทวปีอเมริกาเหนือ มาตรฐาน  ส 5.1 

ตัวชีวัด ส 5.1 ม.3/2 

วเิคราะห์ ความสัมพนัธ์

ระหวา่งลกัษณะทาง

กายภาพและสงัคมของทวปี 

อเมริกาเหนือและอเมริกา

ใต ้

1.  ลกัษณะทางกายภาพ 

ของทวปีอเมริกาเหนือ 

     -ทีตงั อาณาเขต และขนาด  

     -การแบ่งภูมิภาคของทวปี

อเมริกาเหนือ  

     -ลกัษณะธรณีวทิยา  

5 
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ตารางที 1  หน่วยการเรียนรู้รายวิชาสงัคมศึกษา  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  ชนัมธัยมศึกษาปีที 3   

    ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 

หน่วย

ที 

ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชีวัด สาระสําคัญ เวลา

ชัวโมง 

        -ลกัษณะภูมิประเทศ 

     -ภูมิอากาศ 

     -ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ลกัษณะทางสังคมและ 

วฒันธรรมของทวปี 

อเมริกาเหนือ 

     -ประชากร  

     -ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 

 

4 ทวปีอเมริกาใต ้ 

 

มาตรฐาน  ส 5.1 

ตัวชีวัด ส 5.1 ม.3/2  

วเิคราะห์ ความสัมพนัธ์

ระหวา่งลกัษณะทาง

กายภาพและสงัคมของทวปี 

อเมริกาเหนือและอเมริกา

ใต ้

1.  ลกัษณะทางกายภาพ 

ของทวปีอเมริกาใต ้

     -ทีตงั อาณาเขต และขนาด  

     -การแบ่งภูมิภาคของทวปี

อเมริกาเหนือ  

     -ลกัษณะธรณีวทิยา 

2. ลกัษณะทางสังคมและ 

วฒันธรรมของทวปี 

อเมริกาเหนือ 

  -ประชากร  

  -ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 

5 

5 สถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้มในทวปี

อเมริกาเหนือและ

อเมริกาใต ้

มาตรฐาน  ส 5.2 

ตัวชีวัด ส 5.2 ม.3/2 

ระบุแนวทางการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต ้

1)  ปัญหาสิงแวดลอ้มในทวปี

อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้    

2)  ผลกระทบทีเกิดจากการ

เปลียนแปลงของสิงแวดลอ้ม

ในทวปีอเมริกาเหนือและ

อเมริกาใต ้  

 

12 
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ตารางที 1  หน่วยการเรียนรู้รายวิชาสงัคมศึกษา  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  ชนัมธัยมศึกษาปีที 3   

    ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 

หน่วย

ที 

ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชีวัด สาระสําคัญ เวลา

ชัวโมง 

  ตัวชีวัด ส 5.2 ม.3/3 

สํารวจอภิปรายประเดน็

ปัญหาเกียวกบัสิงแวดลอ้ม

ทีเกิดขึนในทวปีอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต ้

ตัวชีวัด ส 5.2 ม.3/4 

วเิคราะห์เหตุและ

ผลกระทบต่อเนืองจากการ

เปลียนแปลงของ

สิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา

เหนือและ  อเมริกาใตที้

ส่งผลต่อประเทศไทย 

3) แนวทางการอนุรักษแ์ละ

แกไ้ขปัญหา สิงแวดลอ้มใน

ทวปีอเมริกาเหนือและ

อเมริกาใต ้  

4)สถานการณ์สิงแวดลอ้มใน

ทวปีอเมริกากบัการแกปั้ญหา

สิงแวดลอ้มในประเทศไทย 

 

 

6 ระบบสหกรณ์ มาตรฐาน ส 3.1 

ตัวชีวัด  ส 3.1 ม 3/3 

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหวา่งแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงกบัระบบสหกรณ์ 

 

1. ลกัษณะสําคญัของ 

ระบบสหกรณ์ 

2.  หลกัการและการ 

ดาํเนินงานของสหกรณ์ 

3. การมีส่วนร่วมในการ 

ดาํเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ 

5 

7 การพฒันาเศรษฐกิจ มาตรฐาน ส 3.2 

ตัวชีวัด ส 3.2 ม.3/2       

แสดงความคิดเห็นต่อ

นโยบายและกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของรัฐบาลทีมีต่อ

บุคคล กลุ่มคนและ

ประเทศชาติ  

 

1.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 

2.  แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบั

ปัจจุบนั 

3.  นโยบายของรัฐ 

5 

รวม 40 
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วเิคราะห์การจดัทําหน่วยการเรียนรู้ที 5  เรือง  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม

ในทวปีอเมริกา  ชันมธัยมศึกษาปีที 3   

รหัสวชิา  ส23101   เวลา  12  ชัวโมง                    ภาคเรียนที  2         ปีการศึกษา  2558 

ตารางที 2  วิเคราะห์การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ที 5  เรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ   

                สิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา 

แผนการจดัการ

เรียนรู้ท ี
เรือง สาระสําคญั 

เวลา 

(ชัวโมง) 

1 สถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้มใน

ทวีปอเมริกาเหนือ 

- ปัญหาสิงแวดลอ้มทีเกิดขึนในปัจจุบนัของ

ทวีปอเมริกาเหนือ 

- ผลกระทบทีเกิดจากการเปลียนแปลงของ

สิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ 

- แนวทางการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มในทวีป

อเมริกาเหนือ 

 

4 

2 สถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้มใน

ทวีปอเมริกาใต ้

- ปัญหาสิงแวดลอ้มทีเกิดขึนในปัจจุบนัของ

ทวีปอเมริกาใต ้

- ผลกระทบทีเกิดจากการเปลียนแปลงของ

สิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาใต ้

- แนวทางการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มในทวีป

อเมริกาใต ้

 

4 

3 สถานการณ์

สิงแวดลอ้มในทวีป

อเมริกากบัการ

แกปั้ญหา

สิงแวดลอ้มใน

ประเทศไทย 

- ปัญหาสิงแวดลอ้มในประเทศไทย 

- สถานการณ์สิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกากบั

การแกปั้ญหาสิงแวดลอ้มในประเทศไทย 

 

4 

รวม 12 
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การวิจัยค รังนี  ผู ้วิ จัย เ ลือกนําหน่วยการเ รียน รู้ ที5 เ รืองสถานการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  ตวัชีวดั  ส 5.2 ม 3/2  ระบุแนวทางการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  ส 5.2 ม 3/3  สํารวจ

อภิปรายประเด็นปัญหาเกียวกับสิงแวดล้อมทีเกิดขึนในทวีปอเมริก าเหนือและอเมริกาใต ้               

ส 5.2  ม 3/4  วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนืองจากการเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มในทวีป

อเมริกาเหนือและอเมริกาใตที้ส่งผลต่อประเทศไทย 

2.  กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

2.1  ความหมายของวธิกีารเชิงระบบ 

วิธีการเชิงระบบ  (System Approach)  เป็นแนวคิดทีไดรั้บการพฒันาขึน  โดยการ

นาํเอาระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาต่างๆ  โดยการพิจารณาตามลาํดบั

ขนัตอนอยา่งมีเหตุมีผล 

ฉลองชยั  สุรวฒันบูรณ์ (2544 : 47)  กล่าวว่าวิธีการเชิงระบบเป็นระบบวิธีการ

แกไ้ขดว้ยตนเองเชิงตรรกวิทยาสําหรับการตัดสินใจทีใชใ้นการออกแบบและพฒันาสรรพสิงที

มนุษยท์าํขึน  ยทุธวิธีของระเบียบวิธีนีประกอบดว้ย  หลกัการ  วตัถุประสงค ์ การประกอบกิจ  การ

จาํแนกหนา้ที  และองคป์ระกอบต่างๆ การจดัเวลา  การฝึกระบบและการทดสอบระบบ  การติดตงั

และการควบคุมเชิงคุณภาพ 

ทิศนา  แขมมณี  (2554 : 199)  กล่าวว่า  วิธีการเชิงระบบ  เป็นแนวคิดทีใชใ้นการ

จดัการสิงต่างๆ ใหเ้ป็นระเบียบเพือนาํไปสู่เป้าหมายทีตอ้งการ  ซึงตอ้งอาศยัความสามารถในการ

จาํแนกแยกแยะองคป์ระกอบทีสาํคญัของสิงนนั  และจดัความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบเหล่านนัให้

ส่งเสริมกนัอยา่งเป็นระเบียบ 

จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้่า  รูปแบบการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการเชิง

ระบบ  หมายถึง   การจดัการเรียนการสอนทีนาํความรู้เรืองระบบมาประยุกต์ใชก้บัการสอนของครู  

โดยมีการวางแผนจดัระเบียบในการทาํสิงต่างๆ ใหมี้ความสมัพนัธก์นั 
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2.2  การจดัระบบการเรียนการสอน 

ระบบการสอนของครูนนั  จะตอ้งมีการวางแผนการสอนและตงัวตัถุประสงค์ของ

การเรียนรู้ให้ดีเสียก่อน  เพือจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจนเตรียมเนือหา

สาระในบทเรียนและวิธีการสอน  เพือทีจะดาํเนินการสอนใหไ้ดผ้ลลพัธ์คือ  การทีนักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ได้ตามวตัถุประสงค์ทีตังไว ้ แต่ถา้การเรียนการสอนนันไม่ได้ผลลพัธ์ตามทีควรจะเป็น  

อาจจะมีปัญหาในการสอนหรือการทีนักเรียนนันไม่สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดีเท่าทีควร  ก็

จาํเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขข้อบกพร่องทีเกิดขึนให้ได้ผลสําเร็จตาม

วตัถุประสงคที์ไดต้งัไว ้ วิธีการแกปั้ญหาในการเรียนการสอนทีนิยมใชก้นัมาก  คือ  “การจดัระบบ”  

(System Approach)  หรือเรียกอีกอยา่งหนึงว่า  “วิธีระบบ” 

การออกแบบการเรียนการสอนเป็นการใช้กระบวนการของวิธีการเชิงระบบ 

(System Approach)  ในการพฒันาหรือแกปั้ญหาเกียวกบัการเรียนการสอนใหบ้รรลุผลสาํเร็จ  ทงันี  

สงัด  อุทรานันท์ (2532 : 24)  สรุปไวว้่า  ระบบประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ประการ  คือ 1)  

องคป์ระกอบของสิงต่างๆ  2)  การกระทาํต่อกนัขององค์ประกอบ  3)  จุหมายปลายทางของการ

กระทาํ  หรืออาจจะกล่าวได้อีกนัยหนึงว่า  ระบบประกอบด้วย  1)  ตัวป้อน (Input)  ซึงเป็น

ส่วนประกอบของระบบ  2)  ดาํเนินการ (Process)  ซึงเป็นการนาํเอาส่วนประกอบมาปฏิสัมพนัธ ์

(Interaction)  ต่อกนั  และ  3)  ผลผลิต (Output)  เป็นจุดหมายปลายทางของระบบนันเอง  การ

กาํหนดส่วนกระกอบไวเ้พียง 3 ประการนี  อาจจะไม่เป็นการพอเพียง  ถา้จะให้การทาํงานของ

ระบบเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้  การทาํงานอยา่งเป็นระบบทีมีความสมบูรณ์จะประกอบดว้ย

ส่วนสาํคญั 5 ส่วน คือ 1) ตวัป้อน 2) กระบวนการดาํเนินงาน 3) ควบคุม 4) ผลผลิต และ 5) ขอ้มูล

ป้อนกลบั  ส่วนการออกแบบการเรียนการสอน  เป็นกระบวนการแกปั้ญหาการเรียนการสอนอย่าง

เป็นระบบ  เพือใหบ้รรลุจุมุ่งหมายโดยเริมจากการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพเกียวกบัการเรียน

การสอน  หรือเงือนไขเกียวกบัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  แลว้จึงวางแผนการเรียนการสอนอย่าง

เป็นระบบ  เพือใหบ้รรลุจุมุ่งหมาย  โดยอาศยัขอ้มลูความรู้จากหลายๆ ทฤษฎี  เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้  

ทฤษฎีการสอน  ทฤษฎีการสือสาร (กาญจนา คุณารักษ ์2545 : 7 และไชยยศ เรืองสุวรรณ 2533 : 12)   

กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (Instructional  System  Design)  

เป็นทียอมรับในหมู่นกัวิชาการว่าเป็นการพฒันาการเรียนการสอน  มีนักการศึกษาหลายท่าน  คิด
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รูปแบบ/แบบจาํลองระบบการสอนขึนมาอยา่งหลากหลาย  เพือให้สามารถเลือกใชเ้ป็นแนวปฏิบติั

ในการออกแบบการเรียนการสอน  การจดัการเรียนการสอน  หรือการแกปั้ญหาการเรียนการสอนที

เกิดขึนไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช ้ ไวด้งันี 

ครูส  (Kruse  2014)  เสนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบที

เรียกว่า  ADDIE Model ประกอบดว้ยขนัตอนโดยสรุปดงันี 

1.  ขนัวิเคราะห์  A – Analyze  เป็นการวิเคราะห์และประเมินความตอ้งการจาํเป็น

ในการพฒันาหรือแกปั้ญหา 

2.  ขนัออกแบบ  D – Design  เป็นการออกแบบวิธีการเรียนการสอนหรือรูปแบบที

ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

3.  ขนัพฒันา  D – Develop  เป็นการพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอน 

4.  ขันนําไปใช้  I – Implement  เป็นการนํานวตักรรมทีพฒันาขึนไปใช ้ 

ประกอบด้วย  การวางแผนในการบริหารจัดการในการนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้  และ

ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามขนัตอนต่างๆ  ทีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 

5.  ขนัประเมิน  E – Evaluate  ประเมินความกา้วหน้าของนักเรียนและประสิทธิผล

ของสือทีใชใ้นการเรียนการสอน   

วชัรา  เล่าเรียนดี  (2554 : 208-209)  กล่าวว่า  กระบวนจดัการเรียนการสอนอย่างเป็น

ระบบ  จะประกอบดว้ย  4  ขนัตอน  ดงันี 

1. ขนัวิเคราะห์ (Analysis) ครูวิเคราะห์หาคาํตอบใหไ้ดช้ดัเจนในเรืองต่างๆ ต่อไปนี 

  1.1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั  ตอ้งระบุไดว้่านกัเรียน

ตอ้งรู้อะไรบา้งและอยา่งไร  ปฏิบติัอะไรไดบ้า้งและอยา่งไรตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย

การเรียนรู้ 

  1.2  วิเคราะห์ว่านักเรียนมีความรู้เดิม  ทกัษะเดิม  ทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีจะเรียน

หรือไม่  และนักเรียนตอ้งรู้และปฏิบติัอะไรไดก่้อน  จึงจะเรียนรู้และปฏิบติัในเรืองทีจะเรียนได้

บรรลุผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัแลว้ 
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  1.3 วิเคราะห์และพิจารณาว่าวดัและประเมินผลการเรียนรู้ไดอ้ยา่งไรบา้งจึงจะช่วย

ใหก้ารเรียนรู้ของนกัเรียนประสบผลสาํเร็จ  และวดัประเมินผลหลงัเรียนเมือจบแต่ละหน่วยอย่างไร

บา้ง  จึงจะตอบไดว้่านกัเรียนเกิดการเรียนรู้และทกัษะตามทีคาดหวงั 

  1.4 พิจารณาเลือกเทคนิควิธีสอน / รูปแบบการสอนทีเหมาะสมทีสุดสาํหรับการ

จดัการเรียนการสอน  เพือพฒันานักเรียนให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัในหน่วยการเรียน

นนัๆ 

  1.5 พิจารณาเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน  สือการเรียนรู้ต่างๆ  เพือส่งเสริมให้

นกัเรียนเรียนรู้และบรรลุผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัในแต่ละหน่วยการเรียนนนัๆ 

2.  ขนัออกแบบหรือพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน 

  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์  ทาํความเขา้ใจกบัรูปแบบหรือเทคนิคการสอนทีเลือกมา

ใชว้่าแต่ละขนัตอนควรดาํเนินการอยา่งไร  ให้ปรับเพิมเติมกิจกรรมการเรียนการสอนทีเหมาะสม

กบัวยั  ประสบการณ์เดิมและความสามารถในการเรียนของนกัเรียน 

  2.2 พิจารณาเลือกวิธีวดัและประเมินผลตลอดกระบวนการเรียนการสอน  เตรียม

คาํถาม  กาํหนดกิจกรรมการฝึกและการปฏิบติัเพือวดัความรู้  การนาํความรู้ไปใชแ้ละการปฏิบติั 

  2.3 สร้างเครืองมือวดัและประเมินผลระหว่างเรียนและหลงัเรียนแต่ละหน่วย  เพือ

วดัและประเมินผลการเรียน 

  2.4  เขียน / สร้างแผนการจดัการเรียนการสอนโดยนาํขอ้มูลจากการวิเคราะห์

พิจารณาเลือกในทุกองค์ประกอบมาใชใ้นการดาํเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนการสอนที

ครบถว้นทุกองคป์ระกอบของแผน 

3.  ขนัดาํเนินการจดัการเรียนการสอน  จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียน

การสอน  ซึงครูสามารถยดืหยุน่  และปรับปรุงได ้ เนืองจากแต่ละแผนการจดัการเรียนการสอนนัน

ตอ้งมีการตรวจสอบประเมินผลสาํเร็จตามผลลพัธ์ทีคาดหวงั  เพือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้

บรรลุเป้าหมายทีคาดหวงัและนกัเรียนประสบผลสาํเร็จสูงสุด 

4.  ขนัวดัและประเมินผล  การวดัและประเมินผลทา้ยบทเรียนหรือเมือจบบทเรียนแต่

ละหน่วยควรวดัและประเมินผลหลายๆ วิธี  เช่น  การทดสอบและการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
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การสังเกตกระบวนการปฏิบัติ  การประเมินชินงาน  การประเมินการนาํเสนองาน  ซึงเครืองมือ

สร้างตงัแต่ขนัการออกแบบหรือพฒันากระบวนการเรียนการสอน 

สรุปไดว้่า  การจดัระบบการเรียนการสอน   นันควรมีกระบวนการทีสาํคญั  คือ  1)  

ขนัวิเคราะห์   2)  ขนัออกแบบและพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน  การวิจยัครังนีผูว้ิจยัได้

นาํวิธีการจดัการเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์มาจดัการเรียนการสอน 2  วิธี  คือ  การจดัการ

เรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)  และการจดัการเรียนการ

สอนแบบโครงงาน (Project based  learning)   3)  ขนัดาํเนินการจดัการเรียนการสอน  และ4)  ขนั

วดัและประเมินผล 

2.3  บทบาทของครู 

ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2531 : 119)  กล่าวถึงบทบาทของครูทีมีต่อกระบวนการออกแบบ

การเรียนการสอนเชิงระบบ  ไวด้งันี  คือ 

2.3.1 ครูต้องมีการสํารวจสภาพแวดล้อมต่างๆ ในส่วนทีเกียวกับปัญหาและ

ทรัพยากรทีเกียวขอ้งกบัการสอน  สภาพนกัเรียน  และเนือหาสาระทีนาํมาถ่ายทอดใหแ้ก่นกัเรียน 

2.3.2 ครูตอ้งมีการวางแผน  โดยใชข้อ้มลูทีไดจ้ากการสาํรวจสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

ในการวางแผนการสอน  ครูตอ้งกาํหนดเนือหาทีจะสอน  กาํหนดมโนมติ  วตัถุประสงค์  กิจกรรม

การเรียน  สือการสอน  และการประเมินผล  โดยเขียนออกมาในรูปของ “แผนการสอน” 

2.3.3  ครูตอ้งมีการตระเตรียมเพือสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนตามที

วางแผนไว ้ เช่น  เตรียมทาํความเขา้ใจเกียวกบัเนือหาทีจะสอน  เตรียมสร้างแบบทดสอบก่อนและ

หลงัเรียน  การผลิตสือการสอนต่างๆ ตามทีกาํหนดไวใ้นแผนการสอน  เป็นตน้ 

2.3.4  เมือถึงเวลาสอน  ครูก็มีแนวทางและวิธีสอนตามขนัตอน  เพือให้นักเรียน

แสดงการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไวใ้นแผนการสอน 

2.3.5  เมือสอนเสร็จแลว้  ครูตอ้งประเมินผลการเรียนของนกัเรียน  เพือตรวจสอบ

พฤติกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑแ์ละเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์

2.3.6  ครูต้องมีการประเมินผลยอ้นกลบัสัมฤทธิผลของนักเรียน  และจากการ

ประเมินผลการสอนของตนเอง  เพือนาํไปปรับปรุงการสอนใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึน 
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การพฒันาการสอนส่วนมากกระทาํอยา่งเป็นระบบ  เพราะสามารถตรวจสอบคุณภาพ

ในการสอนไดง่้าย  ทาํใหรู้้ว่าควรจะปรับปรุงในสิงใดบา้ง  ความชดัเจนของขอ้มลูทีจะปรับปรุงนัน

จะช่วยใหก้ารเรียนการสอนดาํเนินไปอยา่งมีเป้าหมายและนกัเรียนเกิดการเรียนรู้  (วิชยั  วงษ์ใหญ่,  

2537 : 74) ดงัแสดงในแผนภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 2  แสดงการพฒันาการสอนทีเป็นระบบ 

ทีมา : วิชยั  วงษใ์หญ่, กระบวนการพฒันาหลกัสูตรและการสอน (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2537), 74. 

 

กาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

การประเมนิ 

ปรับแก้สือการเรียนการสอน 

ปรับแก้จากข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 

สร้างเครืองมอืตรวจสอบหรือใช้

เทคนิควธิีการอนื 

วเิคราะห์ผลการทดลอง 

นําสือการเรียนการสอนไปทดลอง 

ผลติแบบร่างของสือการเรียนการสอน 

เลอืกวธิกีารจดัประสบการณ์เรียน 

เลอืกและกาํหนดชนดิของการเรียนรู้ 

ตรวจสอบคุณภาพของจุดประสงค์ 

ศึกษาเกยีวกบัสภาพการเรียน 
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2.4  ประโยชน์ของวธิีการเชิงระบบ 

วิธีการเชิงระบบใหป้ระโยชน์ทีเด่นชดัไม่ว่าจะเป็นการนาํไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา

หรือการวางแผนการดาํเนินงานขององค์กร  เพราะเป็นวิธีการหนึงทีก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ

ทาํงาน 

สุรพล  เกียนวฒันา (2536 : 20) ไดส้รุปคุณสมบติัของวิธีการเชิงระบบไวด้งัต่อ 

ไปนีคือ 

1.  เป็นวิธีการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 

2.  เป็นกระบวนการทีนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาเป็นขนัตอนอยา่งมีระเบียบ 

3.  เป็นกระบวนการทีช่วยขจดัความลาํเอียงและการยดึเอาความคิดทีไม่มีเหตุผล

สนบัสนุนเพียงพอ 

4.  เป็นวิธีการแสวงหาคาํตอบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อยา่งแทจ้ริง 

ชยัยงค์  พรหมวงศ ์(2531 : 101)  ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของวิธีการจัดระบบ  ซึง

ประมวลไดด้งันี 

1.  เป็นการประกนัว่าการดาํเนินงานจะดาํเนินไปตามขนัตอนทีกาํหนดไว ้

2.  ช่วยใหก้ารทาํงานตามระบบบรรลุเป้าหมายโดยใชเ้วลา  งบประมาณ  และ

บุคลากร  อยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่าทีสุด 

3.  เมือไดน้าํแบบจาํลองระบบไปทดลองแลว้  หากพบว่ามีประสิทธิภาพก็ยอ่มช่วย

ใหผู้บ้ริหารเกิดความมนัใจว่า  การลงทุนจะไดผ้ลตอบแทนคุม้ค่า 

4.  ผูด้าํเนินงานสามารถพิจารณาผลยอ้นกลบั  และนาํมาปรับปรุงไดทุ้กขนัตอน

เพราะมีระบบใหส้ามารถตรวจตราไดเ้สมอ 

5.  ระบบทีไดท้ดลองประสิทธิภาพแลว้  ยอ่มนาํไปใชใ้นสถานการณ์อืนๆ ได้

เพียงแต่ดดัแปลงใหเ้หมาะสมโดยไม่จาํเป็นทีจะตอ้งลงทุนวิเคราะห์และจดัระบบขึนมาใหม่ 

รสสุคนธ ์ มกรมณี (2550 : 29-32)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของวิธีการเชิงระบบไว้

ดงันี 

  1.  เป็นกระบวนการทีช่วยในการดาํเนินงานเรืองใดเรืองหนึงใหบ้รรลุผลสาํเร็จ

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  2.  เป็นรูปแบบหนึงของการแกปั้ญหาเชิงตรรกะเช่นเดียวกบัวิธีการวิทยาศาสตร์  

มีการระบุความตอ้งการหรือกาํหนดปัญหา  คน้หาคาํตอบหรือวิธีแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทาํการเลือก

คาํตอบ  ทางเลือกหรือวิธีการต่างๆ แลว้นาํไปใช้จนไดผ้ลลพัธ์ทีคาดหวงัโดยผลลพัธ์ทีได้มีการ

ประเมินผลและการปรับปรุงแกไ้ขตามทีกาํหนดไวใ้นส่วนต่างๆ ของระบบ  จนไดรั้บผลตามความ

ตอ้งการอยา่งครบถว้น 

สรุปไดว้่า  วิธีการเชิงระบบ  สามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการ

แกปั้ญหาต่างๆ  อยา่งเป็นระบบ  สามารถนาํผลลพัธ์ทีไดม้าปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน  

เพือใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคที์ไดก้าํหนดไว ้

3.  แนวคดิในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนสาระภูมศิาสตร์ 

ภูมิศาสตร์  (Geography)  เป็นวิชาทีศึกษาถึงลกัษณะธรรมชาติของพืนผิวโลก  และ

ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยแ์ละสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  กบัสงัคมทีปรากฏในดินแดนต่างๆ ของ

โลก  การทีมนุษยจ์ะสามารถปรับตวัเขา้กบัสิงแวดลอ้มจะตอ้งเรียนรู้ถึงการเปลียนแปลงของผวิโลก  

การเปลียนแปลงของดินฟ้าอากาศและการเปลียนแปลงอืนๆ ซึงมีผลต่อการดาํรงชีวิตมนุษยแ์ละ

อิทธิพลของสิงแวดลอ้ม  ทาํให้มนุษยไ์ดส้ร้างสมจารีตประเพณี  วฒันธรรม  วิถีชีวิตการดาํรงชีพ  

ความเป็นอยู ่ การประกอบอาชีพ  อุปนิสยั  เจตคติ  ค่านิยม  ฯลฯ  แก่มนุษยชาติ  จากคาํจาํกดัความ

ของภูมิศาสตร์สามารถกาํหนดแนวคิดรวบยอด  และหลกัการเฉพาะของมนุษย ์ รวมทงัสามารถ

กาํหนดเนือหาในหลกัสูตรสงัคมศึกษา 

3.1  ความหมายของภูมศิาสตร์ 

วิชาภูมิศาสตร์  เป็นศาสตร์ทีให้ความรู้เรืองโลกมาตงัแต่สมยัโบราณ  และเมือ

มาถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ต้องการรู้จักดินแดนของตนเองเพิมขึน  และแสวงหาความรู้จากวิชา

ภูมิศาสตร์  มีผูใ้หค้วามหมายของวิชาภูมิศาสตร์ดงันี 

เป็ปเปอร์ (Pepper  1985 : 108)  กล่าวไวว้่า  ภูมิศาสตร์  เป็นศาสตร์ทีเชือมโยงไป

ถึงความสัมพนัธ์ดา้น “ผูค้นและสิงแวดลอ้ม” ประเด็นของสิงแวดลอ้มเป็นเรืองทีทวัโลกต่างให้

ความสนใจและมองว่าภูมิศาสตร์เป็นพาหนะทีสําคัญทีจะขับเคลือนการเรียนการสอนเรือง

สิงแวดลอ้มทีศึกษาเกียวกบัพืนทีลกัษณะกายภาพสิงแวดลอ้มและทางสงัคมเป็นสาํคญั 
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โฮลต-์เจนเซน (Holt-Jensen  1988 : 4-5)  ใหค้วามหมายเกียวกบัวิชาภูมิศาสตร์ว่า  

เป็นวิชาหนึงทีมีลกัษณะขอบเขตความรู้ทีเด่นชดัในตวัเอง  และ “เป็นวิทยาศาสตร์เชิงสังเคราะห์  

ซึงมีเนือหาร่วมกบัวิชาการดา้นอืนๆ ต่างกนัตรงทีมีการปฏิบติัเพือวตัถุประสงคท์างภูมิศาสตร์” 

ศิริ  คูอาริยะกุล (2545 : 9)  กล่าวว่าภูมิศาสตร์  หมายถึง  ศาสตร์ทีเกียวขอ้งกบั

การศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจในเรืองราวของโลกในฐานทีอยู่อาศยัของมนุษย ์ โดยมุ่งสนใจทงั

ทางดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม  ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยแ์ละ

สภาพแวดลอ้มทงัทางกายภาพและวฒันธรรม 

สรรคใ์จ  กลินดาว (2542 : 1)  ให้ความหมายว่า  ภูมิศาสตร์ หรือ Geography  มา

จากรากศพัท์ Geo ซึงหมายถึง  โลก  และ Graghy  หมายถึง  การเขียน  ดงันัน  Geography  จึง

หมายถึง  การเขียนเรืองราวเกียวกบัโลกทีมุ่งเนน้ไปทีความสมัพนัธข์องมนุษยก์บัพืนที 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า  ภูมิศาสตร์  หมายถึง  วิชาทีศึกษาเกียวกบัลกัษณะธรรมชาติของ

พืนผวิโลกและความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสิงแวดลอ้ม 

3.2  จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนภูมศิาสตร์ 

การเรียนรู้สาขาวิชาใดๆ สิงทีนกัเรียนควรทาํความเขา้ใจ  คือ  จุดมุ่งหมายของการ

เรียนการสอนในวิชานนัๆ  เช่นเดียวกบัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  นักเรียนตอ้งศึกษาและสร้าง

ความเขา้ใจต่อจุดมุงหมายของสาระวิชาเป็นเบืองตน้ดงัที  สุมนทิพย ์ บุญสมบติั (2535 : 8)  ได้

เสนอว่าการศึกษาภูมิศาสตร์แนวใหม่ไม่จาํเป็นตอ้งศึกษาสิงต่างๆ ทีมีอยูบ่นผวิโลกใหไ้ดท้งัหมดแต่

จะมีการเลือกสรรเนือหาสาระใหเ้หมาะกบัประสบการณ์เดิมของนกัเรียน  และเห็นว่ามีความจาํเป็น

เพือให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ทีตงัไวใ้นหลกัสูตร  และมีกระบวนการเรียนการสอนในเชิง

วิทยาศาสตร์  จุดมุ่งหมายสาํคญัของการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  คือ 

1.  เพือใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในมโนคติพืนฐานทางภูมิศาสตร์  ทีแสดงให้

เห็นหลกัการ  เงือนไขและปัญหาเกียวขอ้งกับความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับพืนทีทีปรากฏอยู่

ทวัไปในโลก  ในการเสนอเนือหาสาระทางภูมิศาสตร์แก่ผูเ้รียนระดับมธัยมศึกษาจะต้องเน้น

มโนคติพืนฐานทวัไปของวิชานี  ทีเกียวขอ้งกบัหลกัการ  เงือนไขและปัญหาทีผูเ้รียนใคร่รู้  และมุ่ง

อธิบายถึงความสมัพนัธร์ะหว่างชีวิตความเป็นอยูใ่นสงัคมกบัสภาพแวดลอ้มทีมนุษยอ์าศยัอยู่  โดย
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การสงัเคราะห์ใหเ้ห็นปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านีในดินแดนต่างๆ ของโลกทงัทีเคยเป็นอยู ่ กาํลงัเป็น

และน่าจะเป็นไปในอนาคต 

2. เพือให้นักเรียนเกิดทักษะในการสํารวจและการใชแ้ผนที  และมีเจตคติทีดีต่อ

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและสังคม  ในการเรียนการสอนสังคมศึกษานอกจากจะให้ผูเ้รียน

ไดรั้บความรู้แลว้  ทกัษะและ เจตคติยงัเป็นสิงสาํคญัอยา่งมากทีครูสงัคมศึกษาควรคาํนึงถึงการเรียน

การสอนภูมิศาสตร์จึงสมควรเนน้ทกัษะทีควรใหแ้ก่นกัเรียนอนัไดแ้ก่  การสาํรวจและใชแ้ผนทีตอ้ง

อาศยัการสงัเกต  วิเคราะห์  สงัเคราะห์  ตดัสินใจ  และพฒันาเจตคติทีจาํเป็นแก่การเป็นพลเมืองดี  

และมีความรับผดิชอบต่อสงัคม  อนัไดแ้ก่การอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและสังคม  และ

รู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งถกูตอ้งมนัคง 

วนัเพ็ญ  วรรณโกมล (2542 : 128) ได้กล่าวว่าการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในระดับ

มธัยมศึกษาควรมุ่งเนน้เรืองดงัต่อไปนี 

1.  มุ่งใหน้กัเรียนเขา้ใจและสามารถนาํความคิดรวบยอด  หลกัการพืนฐานไปใช ้

2.  พฒันาทกัษะการเรียนรู้  ไดแ้ก่  การสงัเกต  การบนัทึก  การแปลความหมายขอ้มลู 

3.  เนน้เรืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  ซึงเป็นปัญหาระดบัโลก 

4.  เนน้นกัเรียนใหไ้ดรั้บความรู้ความเขา้ใจต่อภูมิภาคต่างๆ ของโลก  ช่วยใหเ้กิด

ทศันคติทีดีต่อประเทศชาติและโลก 

5.  มุ่งใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติั  เช่น  ฝึกใหคิ้ดอยา่งมีเหตุผล  และแกปั้ญหาโดยวิธี

ทางวิทยาศาสตร์ 

6.  รู้จกัการควบคุมธรรมชาติ  ดดัแปลงและพฒันาธรรมชาติมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและสงัคม 

7.  ทาํใหภู้มิศาสตร์สอดคลอ้งกบัชีวิตดว้ยการใหเ้รียนในเรืองใกลต้วัไปสู่ไกลตวั  เช่น  

ทิศจงัหวดัทีอาศยัอยู ่ ประเทศของเรา  เพือนบา้นของเรา  ทวีปของเรา  และโลกของเรา  หรือทาํไม

เรารู้สึกร้อน  อากาศร้อนเกิดจากอะไร  เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป  จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  คือ  การเรียนรู้ทีทาํให้

ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอดและพฒันาทักษะการเรียนรู้ทีสาํคัญทางภูมิศาสตร์  และสามารถนํา

ความรู้ไปปรับใชก้บัชีวิตประจาํวนั 



51 
 

 
 

3.3  หลกัเกณฑ์ในการจดัการเรียนการสอนภูมศิาสตร์ 

การเรียนสาระภูมิศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพนนั  ผูส้อนควรทราบถึงหลกัเกณฑ์ในการ

สอนและเพิมพนูความรู้ทางภูมิศาสตร์  ดงัทีนกัการศึกษาเสนอไวด้งันี  วนัเพญ็ วรรณโกมล (2542 : 

129)  ไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑก์ารสอนวิชาภูมิศาสตร์ทีสาํคญั  ไดแ้ก่ 

1. สอนความคิดรวบยอดต่างๆ  ซึงเกียวกบัทีตงัพืนผิวโลก  โดยอาศยัเครืองมือ  คือ  

ลกูโลกและแผนที  เพือใหเ้ขา้ใจมาตราส่วนในแผนทีไปสู่การพฒันาความคิดเรือง  ความใกลไ้กล

เรืองพืนทีเนน้ความสมัพนัธร์ะหว่างระยะทางกบัเสน้ละติจูด  ลองจิจูด  นอกจากนนัการใหบ้ทเรียน

หรือแบบฝึกหดัทีส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้ห็นภาพเกียวกบัพืนทีทางภูมิศาสตร์  ดว้ยการทาํแบบฝึกหัดใน

สมุดแผนทีหรือแผนทีโครงร่าง  การให้ศึกษาแผนทีรายละเอียดต่างๆ  ตงัแต่ลกัษณะภูมิประเทศ  

ภูมิอากาศ  เศรษฐกิจ  โดยเป็นการให้เห็นภาพรวมแลว้ค่อยๆ  ศึกษารายละเอียดส่วนย่อย  ซึง

ปัจจุบนัการศึกษาภูมิศาสตร์ไดมี้การเนน้ความสาํคญัของสภาพแวดลอ้ม  ความสมัพนัธข์องมนุษยที์

มีต่อสิงแวดลอ้มอืนๆ  เหล่านีเป็นแนวทางในการจดัเนือหาทีสอน 

2. สอนโดยวิธีการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ โดยใชห้ลกัการเกียวกบักระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ในการสงัเกต  รวบรวมขอ้มูลเพือให้ไดม้าซึงขอ้มูลในลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่าง

มนุษยก์บัสิงแวดลอ้ม  ตลอดจนแบบแผนวฒันธรรมความเป็นอยูข่องมนุษย ์

3. สอนจากสิงทีอยูใ่กลต้วันกัเรียนและมีความเป็นรูปธรรมชดัเจน  จะทาํให้นักเรียน

เกิดความคุน้เคย  และสะสมประสบการณ์จากธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีอยู่ใกลต้วัแลว้ขยายห่าง

ออกไป  โดยการเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงและความแตกต่าง  ซึงอาศยัตนเองเป็นศนูยก์ลาง 

4.  สอนใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงดว้ยการใหฝึ้กทกัษะการอ่านแปลจาก

แผนที  แผนภูมิ  ซึงอาศยัวิธีการอภิปราย  การแกปั้ญหา  เป็นตน้ 

5.  เลือกกิจกรรมและสือการเรียนใหเ้หมาะสมกบัวยัและสภาพทอ้งถิน 

6.  ดึงดูดความสนใจของนกัเรียน  โดยใชข่้าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั  เช่น  การเกิดพาย ุ 

แผ่นดินไหว  ความแห้งแลง้  เป็นต้น  มาให้นักเรียนได้ศึกษาวิเคราะห์จะทาํให้นักเรียนเห็น

ประโยชน์และคุณค่าของวิชาภูมิศาสตร์  ตลอดจนเกิดความเขา้ใจสภาพการเปลียนแปลงของ

ธรรมชาติอยา่งแตกฉาน 
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สมนึก  ปฏิทานนท ์(2545 : 98) ไดเ้สนอขอ้ทีควรคาํนึงถึงในการสอนภูมิศาสตร์  ดงันี 

1.  ศึกษาจุดมุ่งหมายโครงสร้างของหลกัสูตร  เพือการจดัการเรียนการสอนให้

สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

2.  สอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง  ซึงนกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้ห้

เป็นประโยชน์ได ้

3.  เริมสอนจากสิงทีใกลต้วัก่อนแลว้ขยายขอบเขตออกไป  ต่อจากนนัเปรียบเทียบให้

เห็นความสมัพนัธร์ะหว่างความรู้เดิมและความรู้ใหม่ 

4.  เลือกวิธีการใหเ้หมาะสมกบัจุดประสงคแ์ละเนือหา  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีเหตุผล

มากกว่าการจาํเนือหา  และเปิดโอกาสใหฝึ้กทกัษะต่างๆ ควบคู่กนัไป 

5.  เลือกใชสื้อการสอนใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเนือหา  เช่น  การใชแ้ผนที  

สถิติ  รูปภาพ  เป็นตน้ 

6.  กาํหนดกิจกรรมต่อเนืองใหส้อดคลอ้งกบัเนือหา  เพือเป็นการทบทวนหรือถ่ายโยง

ความรู้  เช่น  การวาดรูป  ทาํแผนที  แผนผงั  การสาํรวจ  เก็บสถิติ  เป็นตน้ 

สิริวรรณ  ศรีพหล (2540 : 477) สิงทีผูส้อนควรคาํนึงถึง คือ กิจกรรมนันๆ ตอ้งก่อ

ประโยชน์ให้กบันักเรียนอย่างเต็มทีไดอ้ย่างไร  ดงันันการจดักิจกรรมการเรียนใดก็ตาม  สิงทีครู

จะตอ้งถามตนเองก่อนอืนว่ากิจกรรมนนัๆ มีคุณค่าหรือไม่เพียงใดดงันี 

1.  กิจกรรมนนัๆ กระตุน้ความสนใจของนกัเรียนหรือไม่ 

2.  กิจกรรมนนัๆ กระตุน้ใหน้กัเรียนไดรู้้จกัคิดหรือไม่ 

3.  กิจกรรมนนัๆ เปิดโอกาสใหก้ลุ่มนกัเรียนส่วนใหญ่ไดมี้ส่วนร่วมหรือไม่ 

4.  กิจกรรมนนัๆ ส่งเสริมประสบการณ์ของนกัเรียนหรือไม่ 

5.  กิจกรรมนนัๆ ส่งเสริมความสามารถเชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียนหรือไม่ 

6.  กิจกรรมนนัๆ เชือมหรือสมัพนัธก์บักิจกรรมอืนๆ ของโรงเรียนหรือไม่ 

7.  กิจกรรมนนัๆ ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนหรือไม่ 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า  การจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  จะต้องจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนทีมุ่งเนน้ในการเสริมสร้างความรู้ทางภูมิศาสตร์และฝึกฝนใหน้กัเรียนให้
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ไดป้ฏิบติักิจกรรมทีมีความสอดคลอ้งกบัสาระภูมิศาสตร์  และตงัอยูบ่นพืนฐานความเหมาะสมของ

นกัเรียนเนือหาวิชาและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้ง 

3.4  การจดัการเรียนการสอนภูมศิาสตร์ 

การจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์  เป็นการจดัการเรียนการสอนทีทาํให้นักเรียนเกิด

ความคิดรวบยอดทีสาํคญัของภูมิศาสตร์และสามารถนาํความรู้ทีไดน้นัมาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั

ซึงในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดเ้ลือกแนวทางในการจดัการเรียนการสอน 2 วิธี ไดแ้ก่ 1) การจดัการ

เรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  และ 2) การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  เนืองจากการ

จดัการเรียนการสอนทัง  2 วิธีนีจะทาํให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและนํามา

ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

3.4.1  แนวคดิ/ทฤษฎกีารจดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการ

จดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน   

การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนการสอนแบบ

โครงงานมีพืนฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ดงัต่อไปนี  (ทิศนา  แขมมณี,  2550 : 86-91) 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม  (Constructivism)  กล่าวว่า  การเรียนรู้จะ

เกิดขึนต่อเมือสมององคนเรา  มีกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์กบัสิงทีกระตุน้แลว้นาํมาเขา้ใจ  

รวมทงัจะตอ้งนาํมาสร้างความรู้  ความรู้สึก  และมโนภาพดว้ย  ดงันันระบบการศึกษาแบบทีเน้น

ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางนัน  นักเรียนจะเป็นผูที้มีความสาํคญัทีสุด  นักเรียนจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วม

และมีปฏิสมัพนัธก์บัสิงกระตุน้  นอกจากนี  การสร้างความสมัพนัธข์องสิงต่างๆ  จะทาํใหน้ักเรียน

สามารถสร้างความรู้ขึนในสมองไดเ้อง  ตวักระตุน้ทีมีความสาํคญัมากต่อการเกิดการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism)  คือ  ความรู้เกิดจากความสงสัยทางเชาวน์ปัญญา  ทีทาํให้

นักเรียนเกิดข้อสงสัยอยากรู้  และนักเรียนต้องมีเป้าหมายและมีจะประสงค์ในเรืองนัน  ทังนี

เพราะว่าเวลาเกิดขอ้สงสัยเกียวกบัอะไร  ก็มกัจะเกิดขอ้คาํถามทีไม่สามารถตอบไดขึ้นมา  ซึงสิง

เหล่านี  จะเป็นตวักระตุน้  เป็นเป้าหมายทีจะทาํให้ตอ้งการทีจะเรียนรู้  เพือทีจะตอบคาํถามนันให้

ได ้ อาจจะโดยกาํหนดหวัขอ้ว่าจะศึกษาหรือเรียนรู้อะไร  ซึงเป้าหมายจะเป็นตวักระตุน้ให้นักเรียน

อยากเรียนและทาํใหน้กัเรียนพยายามทีจะไปสู่เป้าหมายนนั  นกัจิตวิทยาของทฤษฎีสร้างสรรค์นิยม 

(Constructivism) ได้ให้ความเห็นว่า  ความรู้ทีมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมเป็น
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กระบวนการเรียนรู้โดยธรรมชาติ  ความรู้มาจากการทีบุคคลไดแ้สดงออกของความคิดทีแตกต่าง

กนัออกไป  และกระตุน้ใหเ้กิดความสงสยั  เกิดคาํถามทีทาํให้อยากรู้เรืองใหม่ๆ ดงันัน  การเรียนรู้

เป็นสิงทีตอ้งมีสงัคม  ตอ้งดึงเอาความรู้เก่าออกมาและตอ้งให้นักเรียนคิดและแสดงออก  ซึงจะทาํ

ไดเ้ฉพาะกบัสงัคมทีมีการสนทนากนั  แมว้่าบางครังการสนทนาหรือการแสดงความคิดเห็นอาจจะ

ไม่ตรงกนัหรือมีความขดัแยง้กนั  แต่ความขดัแยง้จะทาํใหน้กัเรียนเกิดการพฒันา  และไดท้างเลือก

ใหม่จากบุคคลทีเสนอแนะ  ฉะนันตอ้งทาํให้นักเรียนไดแ้สดงออกมาว่ารู้อะไร  และให้พูดคุยกนั

เกียวกบัเรืองทีจะเรียนรู้โดยทีครูเป็นผูช่้วยเหลือ  สิงสาํคญัมากอีกประการหนึง  คือ  ครูทาํความ

เขา้ใจเกียวกบัวธีิการออกแบบชนัเรียน  และถา้นกัเรียนสามารถสร้างวิธีการประเมินตนเองในการ

เรียนรู้ทีผ่านมาไดว้่าได้ทาํอะไรเพิมเติมจากทีครูไดส้อนไป  จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นกัเรียน  ว่านกัเรียนไดเ้รียนอะไรและทาํไดดี้เพียงไร 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมนุษยนิ์ยม  และการเรียนรู้จากประสบการณ์  ผูน้ ําทฤษฎี

การศึกษาแนวนี  เช่น  Maslow, Rogers และCombs  เป็นตน้  ทฤษฎีการศึกษาแนวนี  ยึดนักเรียน

เป็นสาํคญั  เชือมนัในศกัยภาพและแรงจูงใจของนักเรียน  โดยเชือว่านักเรียนจะเกิดแรงจูงใจทีจะ

เรียนรู้  และจะเรียนรู้ไดดี้เมือเขามีความตอ้งการและเห็นประโยชน์ของการเรียน  ซึงจะแตกต่างจาก

การศึกษาทีจดัอยูใ่นปัจจุบนัทีมีครูเป็นศนูยก์ลาง  และวดัผลการเรียนรู้ตามเนือหาทีครูไดส้อน  การ

เรียนรู้จกัประสบการณ์  เป็นหลกัของการจดัการศึกษาอีกประเภทหนึง  ทีจดัการเรียนการสอนแบบ

ใชปั้ญหาเป็นฐาน  และมีขอ้แตกต่างกนัจากการศึกษาในรูปแบบทีจดักนัอยู่ตามปกติ  คือ  ในการ

เรียนปกตินกัเรียนจะเรียนสิงทีเป็นเนือหาความรู้ก่อน  แลว้จึงจะไปฝึกประสบการณ์ตามทีตอ้งการ

โดยนาํความรู้ทีเรียนมาแลว้ไปใช ้แต่ตามหลกัของการเรียนจากประสบการณ์นัน  มีวงจรของการ

เรียนรู้โดยเริมจากการใหน้ักเรียนได้อยู่ใจสถานการณ์ทีคลา้ยคลึงหรือเกิดขึนหรือเกิดขึนใน

เหตุการณ์นนั  ศึกษาคน้ควา้จนรู้ถ่องแทว้่าเรืองทีเกียวขอ้งมีไรบา้ง  เป็นอย่างไร  ทาํความเขา้ใจกบั

หลกัเกณฑ์และแนวคิดของเรืองหรือเนือหาวิชาทีเกียวข้องทังหมดด้วยตนเอง  ขันสุดท้ายจึง

วางแผนและลงมือปฏิบติัในสถานการณ์จริง  การกาํหนดขนัตอนในการเรียนของปัญหาเป็นฐาน

เป็นไปตามหลกัการของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  การเรียนเช่นนีทาํให้นักเรียนไม่รู้สึก

แปลกแยกกบัสภาพแวดลอ้ม  นักเรียนไดฝึ้กคิดในสถานการณ์ทีจะตอ้งไปพบในการปฏิบติังาน
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หลงัสาํเร็จการศึกษาตลอดเวลา  ดงันนั  การฝึกคิดในขณะทีเรียนจะเป็นเครืองมือทีช่วยใหน้ักเรียน

คิดต่อไปไดต้ลอดเวลา  

จากแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งพบว่า  การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานและการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  เป็นการเรียนรู้ทีเกิดขึนเมือสมองของคนเรามีการ

สร้างความสัมพนัธ์กบัสิงทีกระตุน้แลว้นาํมาทาํความเขา้ใจ  โดยดึงเอาความรู้เก่าออกมา  เพือให้

นักเรียนได้คิดและแสดงออกมาว่ารู้อะไรบ้าง  การเรียนต้องมีการจูงใจให้นักเรียนนันเห็น

ความสาํคญั  โดยเชือว่านกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้นัน  นักเรียนจะตอ้งมีความตอ้งการและเห็น

ประโยชน์ของการเรียน 

3.4.2  การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  เป็นวิธีการเรียนการสอนรูปแบบ

หนึงทีส่งเสริมการเรียนรู้ทีนกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง  เป็นวิธีการทีสาํคญัวิธีหนึงในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาจึงไดรั้บความสนใจอยา่งแพร่หลาย  และเป็นทีใชก้นัหลายสถาบนัทวัโลก 

ความหมายการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

มณัฑรา  ธรรมบุศย ์(2545 : 13) การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem 

based Learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ทีเกิดขึนตามแนวคิดตามทฤษฎีการ เรียนรู้แบบ

สร้างสรรคนิ์ยม(Constructivism) โดยใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ใหม่จากการใชปั้ญหาทีเกิด ขึนในโลก

แห่งความเป็นจริงเป็นบริบท (Context) ของการเรียนรู้เพือใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์

และการแกปั้ญหา รวมทงัไดค้วามรู้ตามศาสตร์ในสาขากลุ่มสาระทีตนศึกษาดว้ย การเรียนรู้ โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทาํงานทีตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการแกไ้ขปัญหาเป็น

หลกั 

วลัลี  สตัยาศยั (2547 : 15)  กล่าวว่า  การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หรือ 

PBL คือ วิธีการเรียนรู้ทีเริมตน้ดว้ยการใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ให้นักเรียนไปศึกษาคน้ควา้ศึกษา

ความรู้ด้วยวิธี การต่างๆจากแหล่งวิทยาการทีหลากหลาย เพือนาํมาใชใ้นการแก้ปัญหาโดยมี

การศึกษาหรือเตรียมตวั ล่วงหนา้เกียวกบัปัญหาดงักล่าวมาก่อน 

 อรรณพ  ชุ่มเพ็งพนัธ์ (2550 : 56) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนทีนักเรียนมี

บทบาทสําคญัในการกาํหนดปัญหาและใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาคาํตอบ  องค์
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ความรู้จะเกิดขึนจากกระบวนการสืบเสาะหาคาํตอบในบริบทของประเด็นปัญหาเนน้ใหน้กัเรียนตงั

ปัญหา  และสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ดว้ยตนเองโดยใชก้ระบวนการกลุ่มอภิปรายผล  สรุปผล  

แลว้นาํเสนอแลกเปลียนความรู้ 

ชวลิต ชูกาํแพง (2551 : 135) การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบ

การเรียนรู้ ทีเกิดจากแนวคิดตามทฤษฏีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม โดยให้นักเรียนสร้างความรู้

จากการใช ้ปัญหาทีเกิดขึนในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้  

บาเรลล์ (Barell 1998 : 7) การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น

กระบวนการของการสาํรวจเพือจะตอบคาํถามสิงทีอยากรู้อยากเห็น  ขอ้สงสัยและความไม่มนัใจ

เกียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติในชีวิตจริงทีมีความซบัซอ้น  ปัญหาทีใชใ้นกระบวนการเรียนรู้จะ

เป็นปัญหาทีไม่ชดัเจน  มีความยากหรือมีขอ้สงสยั  สามารถตอบคาํถามไดห้ลายคาํตอบ 

อลัเลนและดชั  (Allen and Duch  1998 อา้งใน อาภรณ์ แสงรัศมี  2543 : 14) ให้

ความหมายว่า การเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน คือ การเรียนทีเริมตน้ดว้ยปัญหาการสอบถาม หรือ

ปริศนาทีนกัเรียนตอ้งการแกปั้ญหา เพือกระตุน้ใหน้กัเรียนระบุและคน้ควา้มโนทศัน์และหลกัการที

พวกเขาตอ้งการรู้เพือความกา้วหนา้โดยผ่านปัญหา นักเรียนทาํงานเป็นทีม การเรียนเล็กๆ ซึงเป็น

การเรียนทีไดท้กัษะต่างๆ เช่น การติดต่อสือสารและการบูรณาการความรู้ และเป็นกระบวนการที

คลา้ยกบัการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

จากการศึกษาความหมายของการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  สรุปได้

ว่าเป็นขันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีผูว้ิจ ัยใช้สถานการณ์จากเหตุการณ์ทีเกิดขึนจริงใน

ปัจจุบนั  เพือเป็นสือการเรียนการสอนทีจะกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความอยากรู้และแสวงหาความรู้

เพือนาํมาแกปั้ญหา  ใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจปัญหานนัอยา่งชดัเจน 

วตัถุประสงค์การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem  Based Learning หรือ PBL) มี

จุดมุ่งหมายเพือใหน้กัเรียนมีความคิดวิเคราะห์หาสาเหตุดว้ยตนเองทงัยงัช่วยให้นักเรียนพฒันาการ

แก้ปัญหาและทักษะทางปัญญาทํางานร่วมกับผูอื้น  เรียนรู้บทบาทของผูใ้หญ่โดยผ่านทาง

ประสบการณ์จริง  และพฒันาโดยอิสระเรียนรู้ไดโ้ดยยดึปัญหาเป็นสาํคญั 
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วชัรา  เล่าเรียนดี (2550 : 96)  ระบุว่าวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนการสอน  แบบ 

PBL ไดก้าํหนดไวด้งันี 

1.  เพือพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา 

2.  เพือพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3.  เพือพฒันาความสามารถในการแสวงหาขอ้มลูทีเหมาะสม 

4.  เพือพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

5.  เพือใชค้วามรู้พืนฐานทีสามารถวดัได ้

6.  สร้างความพึงพอใจในตวัเองแรงจูงใจใหต้วัเอง 

7.  ใชค้อมพิวเตอร์เป็นและแสวงหาความรู้ดว้ยวิธีอืนๆ 

8.  พฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํ 

9.  พฒันาความสามารถในการทาํงานเป็นทีม 

10.  พฒันาทกัษะการสือความหมาย 

11.  พฒันาการใชค้วามคิดเชิงรุก 

12.  พฒันาทกัษะในการทาํงานในสานทีทาํงานทีตนทาํงานร่วมกบับุคคลอืน 

บาร์โรวส์  และแทมบรีน (Barrows and Tamblyn 1980, อ้างถึงใน ทรงธรรม 

พลบัพลา,  2553 : 46) จุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  มีดงันี 

1.  ช่วยใหน้กัเรียนพฒันากระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ 

2.  เตรียมประสบการณ์ดว้ยบทบาทผูใ้หญ่ 

3.  ทาํใหน้กัเรียนเกิดความมนัใจในความสามารถและการควบคุมตนเอง  

สรุปได้ว่า  วตัถุประสงค์ของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem 

Based Learning หรือ PBL)  ประกอบดว้ยหลกัการสาํคญัคือ 

1.  เพือพฒันาการดา้นทกัษะการแกปั้ญหาทีเกิดขึนอยา่งเป็นขนัตอน 

2.  เพือพฒันาใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการแกปั้ญหาทีมีอยา่งเป็นระบบ 

3.  เพือใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะกระบวนการคิดออยา่งมีวิจารณญาณดว้ยตนเอง 

4.  เพือความสามารถในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมหรือกลุ่มในการคิดแกปั้ญหา 

5.  สร้างแรงจูงใจในการคน้หาคาํตอบโดยใชปั้ญหาทีเกิดขึนเป็นฐาน 
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ขันตอนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

เครกเกอร์  (Kreger  1998, อา้งในสมบติั เผา่พงศค์ลา้ย,  2546 : 57) ไดเ้สนอขนัตอน

ของการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานมี 6 ขนัตอนดงันี 

1.  นาํเสนอสถานการณ์ปัญหาใหแ้ก่นกัเรียน 

2.  เขียนสิงทีรู้เกียวกบัสถานการณ์ปัญหา ซึงอาจไดม้าจากสถานการณ์หรือความรู้เดิม

ของนกัเรียน โดยนกัเรียนในกลุ่มจดบนัทึก 

3.  วิเคราะห์ปัญหา 

4.  เขียนสิงทีตอ้งการคน้หาขอ้มลูในส่วนทีขาดเป็นคาํตอบ 

5.  เขียนการกระทาํทีเป็นไปได ้เช่น ขอ้เสนอ คาํตอบ หรือสมมติฐาน 

6.  นาํเสนอและสนบัสนุนวิธีการแกไ้ข 

บาโรวส์ (Barrows  1985,  อา้งในพวงรัตน์ บุญญานุรักษ ์และ Basanti Majumdar,  

2544 : 47) ไดอ้ธิบายกระบวนการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวด้งันี 

1.  ทาํความเขา้ใจกบัปัญหาเป็นอนัดบัแรก 

2.  แกปั้ญหาดว้ยเหตุผลอยา่งมีทกัษะ 

3.  คน้หาความตอ้งการการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการปฏิสมัพนัธ ์

4.  ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

5.  นาํความทีไดม้าใหม่มาใชใ้นการแกปั้ญหา 

6.  สรุปสิงทีไดเ้รียนรู้แลว้ 

ดชั  (Duch  1995, อา้งในสมบติั เผ่าพงศค์ลา้ย, 2546 : 61) กล่าวถึงขนัตอนการเรียน

การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีดงันี 

1.  นาํเสนอดว้ยปัญหา ปัญหาอาจจะมาจากกรณีตวัอย่าง เทปโทรทศัน์ รายงานการ

คน้ควา้ใหน้กัเรียนในกลุ่มรวบรวมแนวคิดและความรู้เดิมเกียวกบัปัญหานนั 

2.  สร้างประเด็นการเรียนในระหว่างการอภิปรายภายในกลุ่ม ประเด็นการเรียนเป็น

การระบุว่าสิงใดทียงัไม่รู้ คาํถามอะไรทีควรไปหาความรู้มาเพิมเติม 

3.  จดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็นการเรียน และใหน้กัเรียนมอบหมายงานใหศึ้กษา

เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได ้
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4.  สรุปความรู้ทีไดเ้รียนหลงัจากแสวงหาความรู้เพิมเติม โดยความรู้ใหม่ทีไดร้วบรวม

มาจะถูกนาํมาสรุปและผสมผสานกบัความรู้เดิมทีมีอยู่นาํไปแกปั้ญหา และสรุปความรู้ทีไดเ้ป็น

ความรู้ใหม่ 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 7-8)   ทีไดจ้ดัวิธีการเรียนการสอนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) ออกเป็น  6  ขนัตอนดงันี 

1.  ขนักาํหนดปัญหา  เป็นขนัทีครูจดัสถานการณ์ต่างๆ กระตุน้ให้นักเรียนเกิดความ

สนใจและมองเห็นปัญหา  สามารถกาํหนดสิงทีเป็นปัญหาทีนักเรียนอยากรู้อยากเรียนไดแ้ละเกิด

ความสนใจทีจะหาคาํตอบ 

2.  ขนัทาํความเขา้ใจกบัปัญหา  นักเรียนจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัปัญหาทีตอ้งการ

เรียนรู้ ซึงนกัเรียนจะตอ้งสามารถอธิบายสิงต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัปัญหาได ้

3.  ขนัดาํเนินศึกษาคน้ควา้  นักเรียนกาํหนดสิงทีตอ้งเรียน  ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเองและใชว้ิธีการทีหลากหลาย 

4.  ขนัสงัเคราะห์ความรู้  เป็นขนัทีนกัเรียนนาํความรู้ทีไดค้น้ควา้มาแลกเปลียนเรียนรู้

ร่วมกนัอภิปรายผลและสงัเคราะห์ 

5.  ขนัสรุปและประเมินค่าคาํตอบ  นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง  

และประเมินผลงานว่าข้อมูลทีศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  โดยพยายาม

ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของ

ปัญหาอีกครัง 

6.  ขนันาํเสนอและประเมินผลงาน  นกัเรียนนาํขอ้มลูทีไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้และ

นาํเสนอเป็นผลงานในรูปแบบทีหลากหลาย  นกัเรียนทุกกลุ่มรวมทงัผูเ้กียวขอ้งกบัปัญหาร่วมกนั

ประเมินผลงาน  

จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า  ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดน้าํขนัตอนการจดัการเรียน

การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ของสาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   ประกอบดว้ย  1)  ขัน

กาํหนดปัญหา  2)  ขนัทาํความเขา้ใจกบัปัญหา  3)  ขนัดาํเนินศึกษาคน้ควา้  4)  ขนัสังเคราะห์

ความรู้  5)  ขนัสรุปและประเมินค่าคาํตอบ และ 6)  ขนันาํเสนอและประเมินผลงาน  มาใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอน 
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3.4.3  การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project  based  learning)  

โครงงาน  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีมอบหมายให้นักเรียนหรือกลุ่ม

นักเรียนทาํตามรายวิชาต่าง ๆ ในหลกัสูตร  มีลกัษณะงานเหมือนทีเกิดขึนในชีวิตจริง  และเปิด

โอกาสใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้  และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  ภายใตก้ารดูแลและให้คาํปรึกษา

ของครู  ตงัแต่การคิดสร้างโครงงาน  การวางแผนการดาํเนินการ  การออกแบบลงมือปฏิบติัรวมทงั

ร่วมกาํหนดแนวทางในการวดัผลและประเมิน 

ความหมายของการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

เลนเซอร์ (Lenschow 1996, อา้งถึงใน สมคัรสมร ภกัดีเทวา, 2553 : 130)  อธิบายว่า  

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  หมายถึง  การทาํกิจกรรมร่วมกัน  ช่วยเหลือในการ

แก้ปัญหาทีเกิดขึนในกลุ่ม  ด้วยวิธีการปฏิบัติจริงเพือเรียนรู้วิ ธีการแก้ปัญหา  อันนําไปสู้

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แสวงหาขอ้มลูและแนวทางในการแกปั้ญหาเหล่านนั 

สุชาติ  วงศสุ์วรรณ (2542 : 15)  กล่าวถึงความหมายของการจดัการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนทีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบติัจริงในลกัษณะของ

การศึกษา  สํารวจ  ค้นควา้  ทดลอง  ประดิษฐ์คิดคน้  โดยมีครูเป็นผูก้ระตุ้น  แนะนํา  และให้

คาํปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด 

ลดัดา  ภู่เกียรติ (2542 : 2)  ใหค้วามหมายว่า  การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  

เป็นการศึกษาคน้ควา้เกียวกบัสิงหนึงหรือหลายๆ สิงทีอยากรู้คาํตอบให้ลึกซึง  หรือเรียนรู้ในเรือง

นันๆ ให้มากขึน  โดยใช้กระบวนการวิธีการศึกษาอย่างมีระบบเป็นขนัตอนมีการวางแผนใน

การศึกษาอยา่งละเอียดปฏิบติังานตามแผนทีวางไวจ้นไดข้อ้สรุปหรือผลสรุปในคาํตอบเรืองนนัๆ 

สรุปไดว้่า  การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  หมายถึง  การดาํเนินกิจกรรมการ

เรียนรู้ทีใหน้กัเรียนเป็นผูต้งัประเด็นปัญหา  ซึงปัญหานนัมาจากความสนใจใคร่รู้ของตวันกัเรียนเอง

และลงมือคน้ควา้หาคาํตอบเริมตน้ดว้ยการวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบตามกระบวนการและ

การเรียนรู้ดว้ยตนเองในลกัษณะของการคน้คว้าขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลายแลว้นํา

ขอ้มูลมาอภิปราย  วิเคราะห์  สังเคราะห์โดยใชเ้หตุผลมาประกอบการตดัสินใจ  เพือนาํไปสู่การ

แกปั้ญหาตามลาํดบัขนั  
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ขันตอนการทําโครงงาน 

การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานให้แก่นักเรียน  ขนัตอนการจดัการเรียนการ

สอนจะมีความสาํคญัมากซึงไดม้ากซึงไดมี้ผูก้ล่าวถึงไวด้งันี 

พิมพนัธ ์ เดชะคุปต ์ (2559 : 13)  ทีไดจ้ดัรูปแบบการจดักิจกรรมออกเป็น  5 ขนัตอน

ดงันี 

1.  ระบุปัญหา  สังเกต  สรุปอา้งอิง  แยกแยะ  เปรียบเทียบ  วิเคราะห์  สือสาร  และ

กาํหนดโจทยห์รือคาํถามเพือหาคาํตอบ 

2.  ออกแบบและรวบรวมขอ้มลู  ตงัสมมุติฐาน  คิดเชิงเหตุผล  การพิสูจน์สมมุติฐาน  

การระบุตวัแปร  การนิยามเชิงปฏิบติัการ  การวางแผนเพือวิธีเก็บขอ้มูล  การสร้างเครืองมือ  และ

การวางแผนวิเคราะห์ขอ้มลู 

3.  ปฏิบติัการรวบรวมขอ้มลู  การสงัเกต  การสมัภาษณ์  การสอบถาม  การวดั  การใช้

อุปกรณ์และเครืองมือ  การใชต้วัเลข  การบนัทึก 

4.  วิเคราะห์ผลและสือความหมายของผล  การสงัเกต  การแยกแยะ  การจดักลุ่ม  การ

จาํแนกประเภท  การเรียงลาํดบั  การจดัระบบ  การใชต้วัเลข  รวมทงัการสือความหมายขอ้มูลแบบ

ต่างๆ  เช่น  ตาราง  กราฟ  ภาพ  เป็นตน้ 

5.  แปลความหมายขอ้มลูและสรุปผล  การแปรผลขอ้มลู  การอุปนัย  การนิรนัย  การ

สรุปผลจากขอ้มลู 

ไรบ ์และไวดลั (Ribe and Vidal  1993 : 15, อา้งถึงใน  อติกานต์ ทองมาก, 2552 : 16)  

ไดเ้สนอขนัตอนการเรียนการสอนแบบโครงงาน  ดงันี 

1.  ขนัสร้างบรรยากาศในชนัเรียน  เป็นขนัเตรียมความพร้อมใหส้มาชิกในกลุ่มมี

ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัในการทาํงานโดยอาจใชกิ้จกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์

2.  ขนักระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ  เป็นขนัการสร้างความสนใจใหเ้กิดขึนแก่นกัเรียน  

อาจใชก้ารระดมสมอง 

3.  ขนัเลือกหวัขอ้  เป็นขนัการอภิปรายและสงัเคราะห์ขอ้มลูต่างๆ เพือประมวลเป็น

หวัขอ้โครงงาน 
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4.  ขนัสร้างโครงร่างของโครงงาน  เป็นขนัการวางแผนและกาํหนดขอบเขตของ

โครงงานวิเคราะห์ขนัตอนการทาํงาน  จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์  เป็นตน้ 

5.  ขนัลงมือปฏิบติัตามหวัขอ้เรือง  เป็นขนัการดาํเนินการตามโครงร่างของโครงงาน

ตามหนา้ทีรับผดิชอบของสมาชิกกลุ่ม 

6.  ขนัรายงานผลการปฏิบติังานสู่ชนัเรียน  อาจรายงานดว้ยการพดูหรือการเขียน 

7.  ขนักระบวนการยอ้นกลบั  เป็นขนัของการทบทวนงานทีไดท้าํผา่นมาตงัแต่ตน้ 

สุชาติ วงศสุ์วรรณ (254 2: 6) กล่าวถึงขนัตอนในการดาํเนินโครงงานว่า  เป็นกิจกรรม

ทีต้องกระทําอย่างต่อเนือง  ตังแต่เริมต้นจนกระทังเสร็จสิ นโครงงาน  ซึงผูเ้รียนต้องเป็นผุ ้

ดาํเนินการเองทังสิน  โดยมีครูทีได้รับมอบหมายให้ทาํหน้าทีเป็นทีปรึกษา  คอยให้คาํแนะนํา  

เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลา 

ในการดาํเนินงานมีขนัตอนทีสาํคญัประกอบดว้ย 

ขนัตอนที  1  การคิดและเลือกหวัขอ้ 

ขนัตอนที  2  การศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้ง 

ขนัตอนที  3  การเขียนเคา้โครงของโครงงาน 

ขนัตอนที  4  การปฏิบติัโครงงาน 

ขนัตอนที  5  การเขียนรายงาน 

ขนัตอนที  6  การแสดงผลงาน 

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2544 : 20) ไดก้าํหนดขนัตอนและวิธีสอนแบบโครงงาน มี

ดงันี 

1.  ครูศึกษาเนือหา 

2.  ครูทาํ Mind Mapping  หรือ  web  เนือหาแบบบูรณาการ 

3.  ครูกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนการสอน 

4.  ครูวางแผนการสอนโดยประยุกต์วิธีสอนและกิจกรรมมาใช้ให้สอดคลอ้งกับ

จุดประสงคแ์ละเนือหาใน Mind Mapping  จนนกัเรียนเกิดการเรียนรู้ 

5.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัทาํ Mind Mapping  จากเรืองทีเรียนโดยแยกออกเป็นหัวขอ้

ยอ่ย 



63 
 

 
 

6.  ครูและนกัเรียนเลือกหวัขอ้ยอ่ยมาทดลองทาํ Mind Mapping  อีก 

7.  ครูเสนอขนัตอนการทาํโครงงาน 

8.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัดาํเนินการทาํโครงงานตามขนัตอน  โดยเก็บรวบรวมขอ้มลู

แลว้บนัทึกไว ้

9.  เริมเขียนโครงงานร่วมกนัจนเสร็จ 

10.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายโครงงานทีทาํ 

11.  ครูใหน้กัเรียนแบ่งเป็นกลุ่มเลือกหวัขอ้ยอ่ยจาก Mind Mapping  ทีครูและนกัเรียน

ร่วมกนัทาํมากลุ่มละ 1 ขอ้  แลว้ช่วยกนัทาํ Mind Mapping   

12.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอ Mind Mapping  ของตนเพือให้เพือนในชนัให้

ขอ้เสนอแนะและปรับปรุง 

13.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มเริมประชุมเพือเก็บรวบรวมขอ้มลู 

14.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเขียนรายงานโครงงาน 

15.  ร่วมกนัประชุมวางแผนการนาํเสนอผลโครงงาน  ประชาสมัพนัธเ์พือเชิญชวนให้

นกัเรียนชนัอืนมาร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงาน 

16.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงาน  เพือใหค้รูและเพือนร่วมอภิปรายและให้

ขอ้เสนอแนะ 

17.  แต่ละกลุ่มปรับปรุงงานแลว้ส่งครูเพือตรวจ/หรือประกาศเกียรติคุณ  หรือเก็บไว้

ในแฟ้มสะสมงานต่อไป 

จากการศึกษา ผูว้ิจยัไดน้าํขนัตอนการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานของ พิมพนัธ ์ 

เดชะคุปต์  (2559 : 13) ซึงแบ่งออกเป็น  5  ขนัตอนดงันี 1) ระบุปัญหา 2) ออกแบบและรวบรวม

ขอ้มูล 3) ปฏิบัติการรวบรวมขอ้มูล 4) วิเคราะห์ผลและสือความหมายของผล และ5) แปล

ความหมายขอ้มลูและสรุปผล 

การประเมนิผลโครงงาน  

การประเมินผลเป็นหวัใจของการเรียนการสอน  ทีสะทอ้นสภาพความสาํเร็จของการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอน  ครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมินผลว่ากิจกรรมทีทาํไปนันบรรลุตาม
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จุดประสงคที์กาํหนดไวห้รือไม่  อยา่งไร  ปัญหาและอุปสรรคทีพบคืออะไรบา้ง  ไดใ้ชว้ิธีการแกไ้ข

อยา่งไร  นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากการทาํโครงงานนี 

1.  ผูป้ระเมินโครงงาน  อาจดาํเนินการดว้ยบุคคล  ต่อไปนี   

1.1  นกัเรียนประเมินตนเอง 

1.2  เพือนช่วยประเมิน 

1.3  ครูผูส้อนหรือครูทีปรึกษาประเมิน 

1.4  ผูป้กครองประเมิน 

1.5  บุคคลอืน ๆ ทีสนใจและมีส่วนเกียวขอ้ง 

 2.  แนวทางการประเมินผล 

การประเมินผลโครงงานควรใช้การประเมินผลตามสภาพทีแท้จริง (Authentic 

Assessment)  ซึงมีลกัษณะดงันี 

2.1  ทาํไปพร้อม ๆ กบัการเรียนรู้ของนกัเรียน 

2.2  ยดึพฤติกรรมของนกัเรียนทีแสดงออกเป็นสาํคญั 

2.3  เนน้การพฒันาตนและการประเมินตนเอง 

2.4  ใหค้วามสาํคญัในการพฒันาจุดเด่นของนกัเรียน 

2.5   มีการเก็บขอ้มลูระหว่างปฏิบติัไดทุ้กบริบท (Context) ทงัทีบา้น โรงเรียน 

และชุมชน 

2.6  อยูบ่นพืนฐานของเหตุการณ์ในชีวิตจริง  เอือต่อการเชือมโยงการเรียนรู้สู่ 

ชีวิตจริง 

2.7  เนน้คุณภาพของผลงาน  ซึงเป็นผลจากการบูรณาการความรู้สู่ความ 

สามารถของนกัเรียน 

2.8  เนน้การวดัความสามารถในการคิดระดบัสูง  เช่น  ใชข้อ้มูลในการสังเคราะห์  

อธิบาย  สรุปเป็นกฎทวัไป  ตงัสมมติฐาน  สรุปและแปลผล  เป็นตน้ 

2.9  ว ัดปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  มีการชืนชม  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุข  

สนุกสนาน  ไม่เครียด   

2.10  สนบัสนุนการมีส่วนร่วม  และรับผดิชอบร่วมกนั 
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วธิีการประเมนิผล 

1.  การสงัเกต  เป็นวิธีประเมินพฤติกรรมทีสามารถทาํไดทุ้กเวลาและสถานการณ์  ทงั

แบบมีและไม่มีเครืองมือในการสงัเกต 

2.  การสมัภาษณ์  การสอบถาม  อาจมีลกัษณะเป็นทางการ  หรือสัมภาษณ์  สอบถาม  

ขณะปฏิบติัโครงงานก็ได ้

3.  วดัความรู้  ความสามารถ  (Authentic Test)  ควรเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด  

เพือดูความเชือมโยงระหว่างความรู้ความเขา้ใจเดิม  กบัสิงทีไดเ้พิมเติมจากประสบการณ์ในการ

ปฏิบติัโครงงาน  ซึงลกัษณะสาํคญัของแบบทดสอบ  มีดงันี 

3.1  ครอบคลุมสิงทีตอ้งการวดั 

3.2  เป็นคาํถามทีเกียวขอ้งกบัการทาํโครงงาน 

3.3  เชือมโยง  บูรณาการความรู้  ความสามารถ  ไดห้ลายดา้นและใชค้วามคิดที

ลึกซึงขึนตามวยั 

3.4  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามความสมบูรณ์ของพฤติกรรม 

3.5  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดและเขียนคาํตอบเอง 

4.  การรายงาน  เป็นการเขียนรายงาน  หรือบอกขนั  หรือประสบการณ์ในการทาํ

โครงงาน  เพือให้นักเรียนไดป้ระเมินตนเองจากการทีไดพู้ด  หรือเขียนบรรยายสะทอ้นความรู้   

ความเขา้ใจ  ความรู้สึกนึกคิดตามแนวทางการเรียนรู้ทีผ่านประสบการณ์ขณะปฏิบติักิจกรรมตาม

โครงงาน  

5.  แฟ้มผลงาน  (Portfolio)  เป็นการเก็บรวบรวมผลงานทีมีความโดดเด่น  ในช่วง

เวลาใดเวลาหนึง  ทีเลือกรวบรวมไวอ้ย่างเป็นระบบ  เพือแสดงถึงความรู้  ความเขา้ใจ  ความสนใจ  

ความถนดั  ทกัษะ  ความสามารถ  อนัแสดงออกถึงพฒันาการความกา้วหน้า  ความสาํเร็จในเรืองใด

เรืองหนึง  หรือในหลาย ๆ เรือง  หรือจะเป็นการเก็บผลการประเมินการปฏิบติัโครงงานในวิธีที 1 – 

4  ดว้ยก็ได ้ ทงันีเพือเป็นการติดตามพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเนือง 

จากทีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า  การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  เป็นการ

จดัการเรียนการสอนทีเปิดโอกาสให้นักเรียนไดเ้ลือกเรืองทีจะศึกษาดว้ยตนเอง  โดยการกาํหนด

ประเด็นหลกัขึนมาตามความสนใจ  แลว้ใชก้ระบวนแกปั้ญหาในการศึกษาความรู้ตามวิธีการและ
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แหล่งขอ้มลูทีหลากหลาย  ไม่มีหลกัสูตรทีตายตวัแต่สามารถยืดหยุ่นได ้ ขึนอยู่กบัความสนใจของ

นกัเรียนเป็นสาํคญั   

4.  ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

4.1  ความหมายของความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  

ดงันี 

มนวิภา อ่อนศรี (2541 : 25) ไดส้รุปความหมายของความสามารถในการคิด

แกปั้ญหา หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาและความคิดทีนาํเอาประสบการณ์เดิมมาใชใ้นการ

คิดแกปั้ญหาทีประสบใหม่โดยพิจารณาหาความสมัพนัธจ์ากขอ้มลูต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัปัญหา 

สิริวรรณ ตะรุสานนท ์(2542 : 8 ) ไดส้รุปความหมายของความสามารถในการคิด

แกปั้ญหาว่า เป็นความสามารถในการนาํความรู้ ความคิด ประสบการณ์เดิม และหลกัการของบุคคล

มาใชใ้นการแกปั้ญหาในแต่ละสถานการณ์ 

ประพนัธศิ์ริ สุเสารัส (2543 : 103) ทีกล่าวว่า การคิดแกปั้ญหาเป็นการคิดพิจารณา

ไตร่ตรองอยา่งพินิจพิเคราะห์ถึงสิงต่าง  ๆทีเป็นปมประเด็นสาํคญัของเรืองราวสิงต่างๆ ทีสร้างความ

รําคาญ ความยุ่งยากสับสน และความวิตกกงัวล โดยพยายามหาทางคลีคลายสิงเหล่านัน และหา

หนทางขจดัปัดเป่าสิงทีเป็นปัญหาทีก่อความรําคาญความยุ่งยากสับสนให้หมดไปอย่างมีขนัตอน 

การคิดแกปั้ญหาจึงเป็นทักษะสําคัญและจาํเป็นในภาวะสังคมปัจจุบัน ซึงในระบบการศึกษา

จาํเป็นต้องให้ความสาํคัญในการพฒันาฝึกฝนเยาวชน ทังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้มี

โอกาสฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหาใหม้ากขึน 

จากทีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  เป็น

กระบวนการทางสติปัญญาทีเกียวข้องกับกระบวนการคิดโดยอาศยัการรวบรวมข้อมูลจาก

ประสบการณ์เดิม ร่วมกบัการคิดอย่างมีระบบ เพือให้บรรลุเป้าหมายทีตอ้งการหรือคาํตอบของ

ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ 

4.2  ขันตอนของความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

การสอนให้คิดแก้ปัญหาหรือกระบวนการแกปั้ญหา มีผูศึ้กษาและเสนอวิธีการ

แกปั้ญหาไวห้ลายแบบ แต่ละคนก็มีแนวคิดทีแตกต่างกัน เช่น การลองผิดลองถูก ซึงเป็นการ
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แกปั้ญหาแบบเดาสุ่มและอาจจะไม่ไดผ้ลอยา่งเต็มที ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาจึงตอ้งอาศยั

หลกัการของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดงัทีมีผูเ้สนอแนวคิดโดยอาศยัหลกัการนีหลายคน ดงันี 

โพลยา (Polya 1957 : 6-22, อา้งอิงใน ญดาภัค  กิจทวี,  2551 : 40) ไดเ้สนอ

ขนัตอนสาํหรับการคิดแกปั้ญหาไวด้งันี 

1. ทาํความเขา้ใจในปัญหา พยายามเขา้ใจในสญัลกัษณ์ต่างๆ สรุป วิเคราะห์  แปล

ความ ทาํความเขา้ใจใหไ้ดว้่าโจทยถ์ามหาอะไร ขอ้มลูทีโจทยใ์หม้ามีอะไรบา้ง ขอ้มลูมีเพียงพอ

หรือไม่ 

2. การวางแผนในการคิดแกปั้ญหา แยกแยะปัญหาออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ  เพือสะดวกต่อ

การลาํดบัขนัตอนในการคิดแกปั้ญหา และวางแผนว่าจะใชว้ิธีการใดในการคิดแกปั้ญหา  เช่น การ

ลองผดิลองถกู การหารูปแบบ การหาความสมัพนัธข์องขอ้มูล ตลอดจนความคลา้ยคลึงของปัญหา

เดิมทีเคยทาํมา 

3. การลงมือทาํตามแผน เป็นขนัทีดาํเนินการแกปั้ญหาตามแผนทีวางไว ้ถา้ขาดทกัษะ

ใดจะตอ้งเพิมเติมเพือนาํไปใชใ้หเ้กิดผลดี ขนันีจะรวมถึงวิธีการแกปั้ญหาดว้ย 

4. การตรวจสอบวิธีการและคาํตอบ เพือใหแ้น่ใจว่าถกูตอ้ง 

บรูเนอร์ (Bruner 1965 : 123 – 127) ไดศึ้กษาวิธีการแกคิ้ดปัญหาและไดส้รุปว่า  

การคิดแกปั้ญหาของบุคคลนนัตอ้งการกลไกแห่งความสามารถในการอา้งอิง และจาํแนกประเภท

ของสิงเร้าประสบการณ์การรับรู้ต่างๆ ก็เป็นปัจจัยทีสําคญัยิงของกระบวนการจัดประเภททีจะ

นาํไปสู่การตอบสนองในขนัสุดทา้ย ซึงขนัตอนต่างๆ ในการคิดแกปั้ญหามีดงันี 

1. ขนัรู้จกัปัญหา (Problem Isolation) เป็นขนัทีบุคคลรับรู้สิงเร้าทีตนกาํลงัเผชิญอยู่ว่า

เป็นปัญหา 

2. ขนัแสวงหาหนทางแกไ้ข (Search for Cause) เป็นขนัทีบุคคลใชค้วามพยายามอย่าง

มากในการระลึกถึงประสบการณ์เดิม 

3. ขนัตรวจสอบความถูกตอ้ง (Confirmation Check) ก่อนทีจะตอบสนองในลกัษณะ

ของการจดัประเภทหรือแยกโครงสร้างของเนือหา 

4. การตดัสินตอบสนองทีสอดคลอ้งกบัปัญหา 
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บลมู (Bloom 1972 : 122) ไดเ้สนอขนัตอนการคิดแกปั้ญหาดงันี 

ขนัที 1 เมือนกัเรียนไดพ้บปัญหา นกัเรียนจะคิดคน้หาสิงทีเคยพบเห็นและเกียวขอ้ง

กบัปัญหา 

ขนัที 2 นกัเรียนจะใชผ้ลจากขนัทีหนึงมาสร้างรูปแบบของปัญหาขึนมาใหม่ 

ขนัที 3 จาํแนกแยกแยะปัญหา 

ขนัที 4 การเลือกใชท้ฤษฎี หลกัการ ความคิด และวิธีการทีเหมาะสมกบัปัญหา 

ขนัที 5 การใชข้อ้สรุปของวิธีการแกปั้ญหา 

ขนัที 6 ผลทีไดจ้ากการแกปั้ญหา 

จากขนัตอนการคิดแกปั้ญหานี บลมู ไดอ้ธิบายเพิมเติมอีกว่า ความสามารถทางสมอง

ทีนาํมาใชแ้กปั้ญหา โดยในขนัที 1–4 เป็นส่วนของการนาํไปใช ้ขนัที 5-6 เป็นส่วนของความเขา้ใจ

และในขนัที 3 เป็นส่วนของความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ซึงเป็นความสามารถทางสมอง

อยา่งหนึง ทีนาํมาใชใ้นกระบวนการคิดแกปั้ญหา 

เดอ โบโน (De Bono 1996, อา้งอิงใน  ศิริกาญจน์ โกสุมภ ์และดารณี คาํวจันัง, 2544 : 

67 – 68) ไดเ้สนอยทุธศาสตร์กระบวนการแกปั้ญหา 5 ขนั คือ 

1. การยอมรับ  ผูแ้กปั้ญหาตอ้งยอมรับในสถานการณ์ แลว้กาํหนดขนัตอนการ

แกปั้ญหา 

2. การวิเคราะห์  เป็นการแยกสถานการณ์เป็นส่วนๆ โดยแบ่งแยกเป็นปัญหาเดิมและ

ปัญหาทีเกิดขึนจากการมองสถานการณ์ 

3. การเปรียบเทียบ  เป็นกระบวนการทีมีความชดัเจนกว่าการตงัขอ้สงัเกตรับรู้เป็นการ

เปรียบเทียบสถานการณ์ใหม่กบัสถานการณ์เก่าทีมีความคุน้เคยมาแลว้ เพือคน้หาว่าความรู้ในเรือง

หนึงๆ สามารถถ่ายทอดไปสู่อีกเรืองหนึงได ้

4. การคดัเลือก  ซึงรวมถึงการตดัสินใจเกียวกบัลกัษณะของสถานการณ์ทีพบการ

คดัเลือกอาจตอ้งการผูแ้กปั้ญหา เพือหาสิงทีเหมาะสมกบัลกัษณะของสถานการณ์ทีเป็นปัญหาโดย

เลือกจากตัวเลือกทีกําหนดให้ และตัดสินใจว่าการปฏิบัติทีก ําหนดเป็นทีพอใจเหมาะกับ

สถานการณ์หรือยงั กระบวนการคดัเลือกเป็นการผสมผสานเพือให้สามารถนาํไปใชก้บัทกัษะการ
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แกปั้ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนต้องมีโอกาสทีจะเลือกทกัษะทีเหมาะสมกบัลกัษณะของ

ปัญหามากทีสุด 

5. ทางเลือกทีชดัเจน  เป็นกระบวนการทีสามารถเปิดแนวความคิดใหม่ เพือหารูปแบบ

ของงานในทิศทางทีต่างออกไป โดย เดอ โบโน เชือว่า นกัแกปั้ญหาจาํเป็นตอ้งหลีกเลียงการยึดติด

กบัวิธีการแก้ปัญหาทีตายตัวทีจะนาํไปสู่การแก้ไขปัญหา แต่ข้อเสียก็คือคนมกัจะมองแต่ทาง

แกปั้ญหาเพียงวิธีเดียวทีชดัเจน และคิดว่าทางเลือกอืนๆ เป็นทางเลือกทีทาํให้เสียเวลาหรือสร้าง

ความสบัสน ดงันนัการทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการคิดหาทางเลือกอืนๆ เพือแกปั้ญหาจึงเป็น

เรืองทีทาํไดย้าก 

สมจิต สวธนไพบูลย ์(2535 : 8) อธิบายกระบวนการคิดแกปั้ญหา ว่าเป็นวิธีการทีใช้

ในการคน้หาคาํตอบ จะมีมากมายหลายวิธี แต่ทีนิยมนาํมาฝึกนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ทางวิทยาศาสตร์ไดแ้ก่ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึงมีลาํดบัขนัตอน 4 ขนั คือ 

ขนัที 1 ขนัระบุปัญหา 

ขนัที 2 ขนัตงัสมมติฐาน 

ขนัที 3 ขนัพิสูจน์หรือทดลอง 

ขนัที 4 ขนัสรุปผลและนาํไปใช ้

เวียร์ (Weir, 1974 : 18) ไดเ้สนอขนัตอนในการคิดแกปั้ญหาไว ้หรือแนวทางในการ

คิดแกปั้ญหา ในการปฏิบติัทีทาํใหส้ามารถกาํหนดระยะเวลาและวิธีการทาํงานทีแน่นอนไดก้็คือ 

1. ขนัระบุปัญหา หรือวิเคราะห์ประโยคทีเป็นปัญหา หมายถึง ความสามารถในการ

บอกปัญหาจากสถานการณ์ทีกาํหนด 

2. ขนันิยามสาเหตุของปัญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกสาเหตุทีแทจ้ริงที

เป็นไปไดข้องปัญหาจากสถานการณ์ทีกาํหนด 

3. คน้หาแนวทางแกปั้ญหาหรือตงัสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการ

แก้ปัญหาให้สอดคลอ้งกับสาเหตุของปัญหามากทีสุด แลว้สรุปออกมาในรูปสมมติฐาน  เพือ

คาดคะเนคาํตอบหรือเสนอรูปแบบการคน้ควา้และทดลองเพือหาคาํตอบ 

4. พิสูจน์วิธีแกปั้ญหาหรือผลลพัธ์ทีไดจ้ากการแกปั้ญหา หมายถึง ความสามารถใน

การอภิปรายผลทีเกิดขึนหลงัจากการใชว้ิธีการแกปั้ญหาว่าผลทีเกิดขึนจะเป็นอยา่งไร 
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จากการศึกษาเอกสารทีกล่าวมานีจะเห็นว่า ความสามารถในการคิดแกปั้ญหานนั  เป็น

พืนฐานทีสาํคญัสาํหรับนักเรียนในการนาํไปใชแ้สวงหาความรู้อย่างมีระเบียบแบบแผน ผูว้ิจยัได้

สงัเคราะห์ขนัตอนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเวียร์ (Weir, 1974 : 18) โดยมีขนัตอนดงันี  

1)  การกาํหนดปัญหา  2)  วิเคราะห์ปัญหา  3)  การเสนอวิธีการแกปั้ญหา  และ 4)  ผลทีไดจ้ากการ

แกปั้ญหา  ซึงแต่ละขนัตอนมีเป้าหมายเพือพฒันาใหน้กัเรียนเกิดทกัษะทีสาํคญัในการศึกษาคน้ควา้ 

การพฒันากระบวนการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหาและการจดัการ อนัเป็นพืนฐานทีสาํคญั

อย่างยิงในการพฒันานักเรียน  จึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจนําวิธีการคิดแกปั้ญหามาใช้เพือฝึกทกัษะ

กระบวนการคิดของนกัเรียน 

4.3  บทบาทของครูและบทบาทของนักเรียน 

บทบาทของครู 

โพลยา (Polya 1957  อา้งถึงใน  สิริพร  ทิพยค์ง  และคณะ, 2544 : 70-72)  กล่าวถึง

บทบาทของครูว่า “งานทีสาํคญัของครู  คือ  การช่วยเหลือนักเรียนในขณะแกปั้ญหาและตอ้งการ

ความช่วยเหลือในการแกปั้ญหา  นักเรียนตอ้งการเวลาในการคิด  พิจารณา  วิเคราะห์คาํถาม  หา

คาํตอบและตรวจสอบคาํตอบ”  บทบาทของครูในการสอนแกปั้ญหาจึงเป็นเรืองสาํคญั  และมีขอ้

ควรคาํนึงถึงดงันี 

1.  การเตรียมการสอนก่อนการแกปั้ญหา  มีขอ้ควรคาํนึงถึงดงันี 

1.1  ก่อนการแกปั้ญหา 

1.1.1  ควรอธิบายใหม้องเห็นความสาํคญัของการอ่านโจทยปั์ญหา  อ่านโจทย์

อยา่งระมดัระวงั  คิดขณะอ่าน  และใหค้วามสนใจกบัคาํหรือขอ้ความทีสือความหมาย 

1.1.2  ควรกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจกบัขอ้มลูต่างๆ ในโจทยปั์ญหา  และ

พยายามทาํความเขา้ใจในแต่ละประโยคของโจทย ์

1.1.3  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นว่าจะใชว้ิธีการใดในการ

แกปั้ญหาในกรณีทีนกัเรียนตอบผดิครูควรใหก้าํลงัใจและใหเ้วลานกัเรียนคิด 

1.1.4  ควรทดลองแกโ้จทยปั์ญหานนัก่อนเตรียมคาํถาม  และวิธีการทีเป็นไป

ไดท้งัหมดในการแกโ้จทยปั์ญหานนั 

1.2  ระหว่างแกปั้ญหา 
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1.2.1  ตระหนกัในจุดอ่อนของนกัเรียนในการแกปั้ญหา 

1.2.2  ช่วยเสนอแนะวิธีแกปั้ญหาในกรณีทีนกัเรียนมีปัญหาทาํไม่ได ้

1.2.3  ช่วยกระตุน้นกัเรียนใหใ้ชว้ิธีการคิดทีแตกต่างจากวิธีทีใช ้

1.2.4  ใหต้รวจทานงานทีทาํหลงัจากทาํเสร็จแลว้ 

1.3  หลงัการแกปั้ญหา 

1.3.1  ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดอ้ธิบายถึงแนวทางการแกปั้ญหาของตน 

1.3.2  ควรถามนกัเรียนว่าใชว้ิธีการอะไรบา้งในการแกปั้ญหา 

2.  ในการปฏิบติัตามขนัตอนของการแกปั้ญหา  4  ขนัตอน  ควรคาํนึงถึง 

2.1  การทาํความเขา้ใจกบัปัญหา  ครูควรกระตุน้ใหน้กัเรียนอ่านโจทยปั์ญหาแลว้

ถามคาํถามว่า  นกัเรียนเขา้ใจโจทยปั์ญหาเพียงใด  โจทยก์าํหนดอะไรมาให ้ โจทยต์อ้งการใหห้า

อะไร  ในกรณีทีทาํงานเป็นกลุ่มสมาชิกในกลุ่มอาจจะช่วยกนัตงัคาํถามเพือใหเ้ขา้ใจมากขึน 

2.2  การวางแผนแกปั้ญหา  ครูควรกระตุน้ใหน้กัเรียนพิจารณาความ 

สมัพนัธข์องขอ้มลูในโจทยปั์ญหาและถามว่าเคยเห็นโจทยล์กัษณะนีมาก่อนหรือไม่  ถา้เคยใช้

วิธีการใดใหบ้อกยทุธวิธีการแกปั้ญหานนัๆ 

2.3  การดาํเนินการตามแผน  เมือนกัเรียนวางแผนแกปั้ญหา  แลว้ควรไดรั้บการ

กระตุน้จากครูใหล้งมือแกปั้ญหาตามแผนทีวางไว ้ ถา้แผนทีวางไวใ้ชไ้ม่ได ้ ควรกระตุน้ใหใ้ชว้ิธี

ใหม่และใหค้าํแนะนาํในกรณีทีนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือ 

2.4  ขนัตรวจสอบ  ขนันีมีความสาํคญัในการแกปั้ญหา  เพราะเป็นการตรวจสอบ

ความเขา้ใจ  ครูอาจจะถามใหน้กัเรียนอธิบายวิธีการทาํ  และวิธีต่างๆ ทีใชใ้นการแกปั้ญหา 

บทบาทของนักเรียน 

สิริพร  ทิพยค์ง  และคณะ  (2544 : 17-18)  กล่าวว่า  บุคคลทีจะสามารถในการคิด

แกปั้ญหาไดดี้จะตอ้งมีองคป์ระกอบ  ดงัต่อไปนี 

1.  มีความเขา้ใจในความคิดรวบยอดในเรืองนนั 

2.  มีความสามารถในการเปรียบเทียบ  แยกความแตกต่าง  หรือความคลา้ยคลึงกนั 

3.  มีความสามารถในการเลือกใชข้อ้มลูและวิธีการทีถกูตอ้ง 

4.  สามารถประเมินค่าของคาํตอบไดใ้กลเ้คียง 
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5.  มองเห็นคุณค่าและความเกียวขอ้งของขอ้มลู 

6.  ยอมรับการเปลียนแปลง  และแกไ้ขปรับปรุงไดดี้ขึนเสมอ 

7.  มีความมนัใจในตวัเองสูง 

8.  มีความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูอื้น 

9.  สามารถเปลียนวิธีการคิดไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีความสามารถทางสติปัญญาสูง 

จากบทบาทของครูและบทบาทของนักเรียนดงักล่าว  แสดงให้เห็นว่า  บทบาทที

สาํคญัของครู  คือ  การสอนการคิดแกปั้ญหาและใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียนในขณะแกปั้ญหา  เพือให้

นักเรียนได้บรรลุผลสําเร็จ  ดงันันบทบาทของครูในการคิดแกปั้ญหาจึงเป็นเรืองสําคัญ  ส่วน

บทบาทนักเรียนทีดีในการคิดแก้ปัญหา  คือ  มีความเข้าใจในความคิดรวบยอดในเรืองนัน  มี

ความสามารถในการเลือกใชข้อ้มลูและวิธีการทีถกูตอ้ง ฯลฯ 

4.4  การวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

คีลลม์อลซ์ (Quellmalz 1985, อา้งถึงใน สุกญัญา  ศรีสาคร, 2547 : 73-74)  กล่าวว่า  

การวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหามีลกัษณะดงันี 

1.  ปัญหาทีนาํมาใชถ้ามควรเป็นปัญหาทีสาํคญัและเกิดขึนไดบ่้อย 

2.  กาํหนดปัญหาทีมีทางเลือกหรือวิธีการแกปั้ญหาหลายๆ วิธี 

3.  กาํหนดรูปแบบคาํถามทีใหน้กัเรียนสามารถอธิบายเหตุผลได ้

4.  กาํหนดคาํถามใหมี้ความเชือมโยงความคิดและสรุปไดท้วัไป 

5.  วดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาแบบรวมๆ 

สมรรถภาพด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คือ พฤติกรรมทีบ่งชีถึง

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาตามกระบวนการแต่ละขนัตอน  ประกอบดว้ย 

1.  การทาํความเขา้ใจกบัปัญหา  วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของปัญหา  ไดแ้ก่ 

1.1  ระบุประเด็นปัญหา 

1.2  บอกสาเหตุทีสาํคญัของปัญหาได ้

1.3  จดัลาํดบัและสรุปสาเหตุของปัญหาทีตอ้งการแกไ้ขได ้

1.4  อธิบายผลกระทบทีเกิดจากปัญหานนัได ้

2.  สร้างแนวทางในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  ไดแ้ก่ 
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2.1  เสนอและสร้างแนวทางในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.2  บอกความสอดคลอ้งของวิธีแกปั้ญหากบัปัญหาและสาเหตุได ้

3.  เลือกแนวทางในการแกปั้ญหาได ้ ไดแ้ก่ 

3.1  เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ โดยบอกขอ้จาํกดั  ปัจจยัและผลดีทีจะไดรั้บของ

แต่ละทางเลือก 

3.2  ประเมินและเลือกทางเลือกทีเหมาะสมทีสุดได ้

3.3  บอกขนัตอน  กิจกรรม  เวลาและวิธีปฏิบติัในแต่ละขนัตอนได ้

3.4  คาดคะเนผลทีเกิดจากแนวทางทีเลือกได ้

4.  ปฏิบติัการแกปั้ญหา  ไดแ้ก่ 

4.1  วางแผนแกปั้ญหาในแต่ละขนัตอนได ้

4.2  บอกและเตรียมสิงทีตอ้งใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

4.3  แกปั้ญหาตามขนัตอนทีกาํหนดได ้

4.4  สรุปผลการแกปั้ญหาได ้

5.  ประเมินผลและปรับปรุง  ไดแ้ก่ 

5.1  เปรียบเทียบผลการแกปั้ญหากบัผลทีตอ้งการได ้

5.2  บอกขอ้ดี  ขอ้บกพร่องของการแกปั้ญหาในแต่ละขนัตอนได ้

5.3  บอกสาเหตุทีทาํใหก้ารแกปั้ญหาไม่ไดผ้ล  หรือไดผ้ลไม่เป็นทีน่าพอใจ 

5.4  บอกวิธีการแกไ้ขปรับปรุงได ้

5.5  ลงมือปรับปรุงตามวิธีการไดเ้หมาะสม 

5.6  ตรวจสอบผลการปรับปรุงได ้

สรุปไดว้่า  การวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  เป็นกระบวนการทางสติปัญญา

ของแต่ละบุคคลทีแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  ตามวิธีการอย่างมีขนัตอน  

และสมเหตุสมผล  คาํถามทีนาํมาใชค้วรเป็นคาํถามทีพบเห็นบ่อยๆ และมีความสาํคญั  เพือนาํมา

กาํหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาพร้อมให้เหตุผลประกอบ  โดยมีการเชือมโยงกับความคิดและ

ขอ้สรุปโดยทวัไป  พร้อมทงัสรุปผลของการเกิดปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและถกูตอ้ง 
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5.  งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

  5.1  การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

งานวจิยัภายในประเทศ 

ขวญัตา  บวัแดง  (2553 : 74-80)  ไดท้าํวิจยัเรืองการศึกษาผลการเรียนรู้  เรือง

วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน  โดยมีวตัถุประสงค์  1)  เพือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้  เรืองวิกฤตการณ์

สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ทีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐาน  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  เรืองวิกฤตการณ์

สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  3)  เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ทีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  กลุ่มตวัอย่างทีใช้

ในการวิจยัครังนี  คือ  นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ซึงกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา  

2553  โรงเรียนมารีอุปถมัภ ์ จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  1 หอ้งเรียน  ไดแ้ก่  นักเรียนชนัมธัยมศึกษา

ปีที 5/1  มีจาํนวน  32 คน  ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  โดยใชห้้องเรียน

เป็นหน่วยสุ่ม  ผลการวิจยัพบว่า  1)  แผนการจดัการเรียนรู้  เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติ  ทีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  มีประสิทธิภาพ  เท่ากบั  80.50/80.85  2)  ผลการ

จดัการเรียนรู้  เรืองวิกฤตการณ์สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ที

จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05  โดยผลการ

เรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  3)  ความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ทีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

สุวรรณา  วงษว์ิเชียร (2553 : 77-84)  ไดท้าํการวิจยัเรือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ

ทางการเรียน  และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ทีเรียน เรือง  

การคุม้โครองสิทธิผูบ้ริโภค  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  โดยวิธีการจดัการ

เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานกบัวิธีการจดัการเรียนรู้แบบหมวกคิดหกใบ  มีจุดประสงค์เพือศึกษา

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน  และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชัน

มธัยมศึกษาปีที 5  ทีเรียน เรือง  การคุม้โครองสิทธิผูบ้ริโภค  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและ

วฒันธรรม  โดยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานกบัวิธีการจดัการเรียนรู้แบบหมวกคิดหก
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ใบ  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนีไดแ้ก่  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  โรงเรียนอุดมศึกษา  ปี

การศึกษา  2552 จาํนวน  60 คน  จากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม  แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  30 คน  

กลุ่มควบคุม  30 คน  โดยกลุ่มทดลองสอนใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  กลุ่มควบคุม

สอนใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบหมวกคิดหกใบ  ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลองกลุ่มละ  12 ชวัโมง  

โดยทงัสองกลุ่มใชเ้นือหาเดียวกนั    ผลการวิจยัพบว่า   ผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถ

ในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนทีเรียนโดยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานสูงกว่านักเรียน

ทีเรียนโดยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบหมวกคิดหกใบ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

5.2  การจดัการเรียนรู้ด้วยวธิีสอนแบบโครงงาน 

งานวจิยัภายในประเทศ 

สิริมา วชัรากร (2546 : 72-79)  ทาํวิจยัเรือง  ผลของการเรียนแบบโครงงานเรือง 

ปัญหาสังคมในวิถีชีวิต ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนักเรียนระดบัชนั

มธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ มีวตัถุประสงค์เพือศึกษา

ผลของการเรียนแบบโครงงานเรืองปัญหาสังคมในวิถีชีวิต ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม ของนักเรียนในระดับมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์  กลุ่มตวัอย่างทีใชเ้ป็นนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 4   ปีการศึกษา 2546 ของ

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สังกดักรมสามญัศึกษา ทีเลือกโดยการสุ่มอย่างง่ายจากจาํนวน 5 

ห้องเรียน  รวม 230 คน มาจาํนวน 1 ห้อง มีนักเรียนทงัหมด 43 คน  ผลวิจยัพบว่า   ผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ทีเรียนสาระสังคมศึกษา โดยใชว้ิธีการสอนแบบ

โครงงาน คะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญั ทางสถิติทีระดบั .01และ

ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ปีที 4 ทีเรียนสาระสังคมศึกษา โดยใช้

วิธีการสอนแบบโครงงาน คะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .01 

ณัฐพร  เลิศพิทยภูมิ (2549 : 58-64)  ทาํวิจยัเรือง  ผลของการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ทีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหา

และพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  โรงเรียนสาธิตใน

กรุงเทพมหานคร  มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาและพฤติกรรมในการ

อนุรักษสิ์งแวดลอ้มของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร  ทีเรียน

วิชาสงัคมศึกษา  โดยใชว้ิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ตวัอยา่งประชากรเป็นนักเรียน

ชนัมธัยมศึกษาปีที 2  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ฝ่ายมธัยม  จาํนวน  74 คน  แบ่งเป็น 
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2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  จาํนวนกลุ่มละ 37 คน  โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 2 

แบบ  คือ  แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  จาํนวน  12 แผน  และแผนการจดัการเรียนรู้แบบ

ปกติ  จาํนวน 12 แผน  ใชเ้วลาในการทดลอง  4 สัปดาห์  สัปดาห์ละ  3 คาบ  คาบละ  50  นาที  

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั  คือ  แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาสิงแวดลอ้มซึงมีความเทียง

เท่ากบั  0.8321  และแบบสาํรวจการเกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม  เปรียบเทียบผลการ

วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยการทดสอบค่าที (t-test)  ผลการวิจยัพบว่า  1)  นักเรียนทีเรียนวิชาสังคมศึกษา

โดยผา่นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานไดค่้ามชัฌิมเลชคณิตของคะแนนความสามารถใน

การแกปั้ญหาสูงขึนหลงัจากการทดลอง  และนักเรียนทีเรียนผ่านการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  

ไดค้ะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาสูงกว่ากลุ่มทีเรียนแบบปกติ  อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที 

.05  2)  นกัเรียนทีเรียนวิชาสงัคมศึกษาโดยผา่นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมีระดบัการ

เกิดพฤติกรรมการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มสูงขึนหลงัจากการทดลอง  และสูงกว่ากลุ่มทีเรียนแบบปกติ 

มลิวรรณ  ทองคาํ (2551 : 60 – 61)  ทาํวิจยัเรือง  การศึกษาความรู้เรือง  การ

แกปั้ญหาสิงแวดลอ้มโดยใชกิ้จกรรมโครงงาน  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  โรงเรียนโนนหนั

วิทยาคม  โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความรู้เรือง  การแก้ปัญหาสิงแวดลอ้มโดยใช้กิจกรรม

โครงงาน  ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5  ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนชัน

มธัยมศึกษาปีที 5  เรือง  การแกปั้ญหาสิงแวดลอ้มโดยใชกิ้จกรรมโครงงาน กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  โรงเรียนโนนหนัวิทยาคม  ซึงกาํลงัเรียนในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา  

2550  จาํนวน 30 คน  ผลวิจยัพบว่า  ในดา้นความรู้  เรือง  การแกปั้ญหาสิงแวดลอ้ม  นักเรียนร้อย

ละ  100  ผา่นเกณฑ์การประเมินโดยคะแนนเฉลียของนักเรียนทงัชนัเท่ากบั  17.4  คิดเป็นร้อยละ  

87   ในดา้นผลสมัฤทธิทางการเรียน  นกัเรียนร้อยละ  100  ผา่นเกณฑก์ารประเมินโดยคะแนนเฉลีย

ของนกัเรียนทงัชนั  เท่ากบั  32.3  คิดเป็นร้อยละ  80.75 

   

งานวจิยัต่างประเทศ 

เอฟเต็กฮาร์ (Eftekhar 1999) ไดท้าํการวิจยัเรือง รูปแบบพลวตัของระบบการเรียนการ

สอน เพือช่วยการปรับรือระบบ (รูปแบบการเรียน) การศึกษาครังนี เป็นการวิเคราะห์ว่า ระบบการ

เรียนการสอนอยา่งไร ทีจะช่วยสอนวิชาต่าง ๆ แก่นกัศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และช่วยทาํนาย รวมทงั

ยกระดบัการเปลียนแปลง ปัจจยัป้อนเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) ของ

ระบบได ้รูปแบบทีออกแบบตงัอยู่บนพืนฐานของวิธีการพลวตัของระบบ โดยใชเ้ทคนิคการวิจยั
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การคิดเชิงระบบและการควบคุมแบบอ่อนตัว วตัถุประสงค์ของการวิจยัมุ่งศึกษาปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างองค์ประกอบหลกัของระบบ 3 ประการ คือ 1) ความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนกบั

แรงจูงใจ 2) คุณลกัษณะของระบบการสอน 3) ธรรมชาติและแบบของเนือหาวิชา จากการวิเคราะห์

ผลของการใชร้ะบบการสอน/การเรียน ในรูปแบบ พลวตั ผลการวิจยัพบวา่ ทิศทางทงัหลายทีพบ มี

ความเกียวขอ้งสมัพนัธ์กบัทิศทางของระบบการสอน/ การเรียน ซึงทิศทางทีพบเป็นความคิดรวบ

ยอดใหม่ ทีสัมพนัธ์กบักระบวนการคิดทีเป็นส่วนสาํคญัในเทคนิคการเรียนรู้ นั นคือทิศทางแบบ

รูปแบบ-หนา้ที (Form-Function Dimension) จากฐานความคิดนีงานวิจยัไดแ้ยกแยะความแตกต่าง

ของผูเ้รียนออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ แบบเน้นรูปแบบกบัแบบเน้นบทบาทหน้าที (Form 

Oriented and Function Oriented) ผูเ้รียนทีเน้นรูปแบบเป็นแบบทีไดรั้บความสนใจเป็นดา้นหลกั 

ส่วนผูเ้รียนทีเน้นบทบาทหน้าทีจะให้ความสนใจเกียวกับข้อมูลใหม่ในรูปของความสัมพนัธ์

ระหว่างเหตุและผล 

ฮูเวอร์ (Hoover 1999: CD-ROM,  อา้งถึงใน  เบญจลกัษณ์  พงศพ์ชัรศกัดิ, 2553 : 60) 

ศึกษาผลของรูปแบบการเรียน 3 แบบทีมีผลต่อความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความสามารถ

ในการระลึกได ้โดยทาํการทดลองกบันกัเรียน 3  กลุ่ม กลุ่มแรกเรียนโดยการอธิบายทีใชต้วัอกัษร

อยา่งเดียว กลุ่มที 2 เรียนดว้ยการใชต้วัอกัษรและตาราง กลุ่มที 3 เรียนดว้ยการอธิบายทีใชต้วัอกัษร

และแผนผงั ทีเป็นระบบใชเ้นือหาเรืองกลโูคสพบว่า  ความสามารถในการแกปั้ญหาไม่แตกต่างกนั 

จากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยั  ทาํใหผู้ว้ิจยัเห็นว่า  กระบวนการออกแบบการ

จดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  อนัประกอบดว้ยการจดัการเรียนการสอนให้กบันักเรียน 2 วิธี  คือ  

การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  ซึงลว้น

เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนทีสอดคลอ้งกบัสาระภูมิศาสตร์ และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิด

แก้ปัญหา  สามารถนาํผลลพัธ์ทีได้มาปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน  เพือให้สําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ทีได้ก ําหนดไว้ ซึงจะทําให้นัก เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาดีขึน  

ผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงขึน  กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบเป็นอีกวิธี

หนึงทีนาํมาใชอ้อกแบบในการจดัการเรียนสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

การวิจัยเรือง  การพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  เรืองสถานการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผ่าน

กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  แขวงยานนาวา  

เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีนักเรียน

โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  มีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาความสามารถในการคิด

แกปั้ญหา  เรืองสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาของนกัเรียนชนั

มธัยมศึกษาปีที 3  โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 2) เปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธิทางการเรียน  เรืองสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  

3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบโดยใชว้ิธีการดาํเนินการตามลาํดบัขนัตอน  ดงันี 

 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนีไดแ้ก่  นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ภาค

เรียนที 2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  

จาํนวน  12 หอ้งเรียน  มีจาํนวนนกัเรียน  570 คน 

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั  คือ  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/8  ทีกาํลงัศึกษาอยู่

ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  1 หอ้งเรียน  มีจาํนวนนกัเรียน  49 คน  ไดม้าดว้ยการสุ่มอยา่งง่ายดว้ย 

การจบัสลาก (Simple Random Sampling)โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
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 แบบแผนการวจิยั 

ในการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research)  ใชแ้บบแผนการ

วิจยัแบบกลุ่มเดียวมีการสอบก่อนและสอบหลงั  (The One Group Pretest – Posttest Design)   

(Campbell and Stanley, 1973: 6 and Tuckman, 1999: 159-174 อา้งถึงใน มาเรียม นิลพนัธุ์, 

2553:146) ซึงมีรูปแบบดงันี 

 

T1 หมายถึง      ทดสอบก่อนจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการจดัการเรียนการสอน 

       ทีผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

 X หมายถึง      กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

T2 หมายถึง      ทดสอบหลงัการจัดการเรียนสอนโดยใชก้ระบวนการออกแบบการ

        จดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

 ตวัแปรทีศึกษา 

สาํหรับการวิจยัครังนีประกอบดว้ย  ตวัแปร  2 ประเภท  ไดแ้ก่ 

1.  ตวัแปรตน้  (Independent Variable)  คือ  กระบวนการออกแบบการจดัการ

เรียนการสอนเชิงระบบ 

2.  ตวัแปรตาม  (Dependent Variables)  คือ 

2.1  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

2.2  ผลสมัฤทธิทางการเรียน  เรืองสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา 

2.3  ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการออกแบบ

การจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

 

ระยะเวลาในการวจิยั 

ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลองในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2558  โดยดาํเนินการ

จดัการเรียนการสอน  รวม   6 สปัดาห์  สปัดาห์ละ  2 ชวัโมง  เป็นระยะเวลา  12 ชวัโมง  

 

ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 

T1 X T2 
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 เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

การวิจยัครังนีไดก้าํหนดเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั  ประกอบดว้ย 

1.  กรอบกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ เป็นการ

ออกแบบแผนการจดัการเรียนการสอน  โดยครูนาํความรู้เรืองระบบมาประยุกต์ใชใ้นการจดัการ

เรียนการสอน  โดยมีการวางแผนการสอนใหเ้ป็นระบบ  ซึงจะตอ้งมีการวิเคราะห์ขอ้มลูต่างๆ ไดแ้ก่  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั  ตวัผูเ้รียน  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  วิธีการจดัการเรียนการ

สอน  และกิจกรรมการเรียนการสอน  เพือใหผู้เ้รียนบรรลุตามจุดประสงคที์ผูส้อนไดก้าํหนดไว ้ ซึง

ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดส้อนในสาระภูมิศาสตร์  เพือพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาเรือง  

สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปี

ที 3  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และเลือกแนวทางในการจดัการเรียนการสอน 2 วิธี  คือ  การจดัการเรียนการ

สอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน   

2.  แผนการจดัการเรียนการสอนทีผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการ

สอนเชิงระบบ  ซึงผูว้ิจยัไดส้ร้างแผนการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานไว ้จาํนวน 2 

แผน  ไดแ้ก่   1)  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ 4 

ชวัโมง  2)  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาใต ้ 4 ชวัโมง  และ

แผนการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  จาํนวน 1 แผน  เรืองสถานการณ์สิงแวดลอ้มในทวีป

อเมริกากบัการแกปั้ญหาสิงแวดลอ้มในประเทศไทย  4 ชวัโมง  ใชเ้วลา  6 สปัดาห์  รวมทงัหมด  12  

ชวัโมง  

 3.  แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  สถานการณ์ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  เป็นแบบทดสอบปรนัย  4 ตวัเลือก  จาํนวน  30 ข้อ  

กาํหนดการใหค่้าคะแนนคือ  ถกูได ้ 1 คะแนน  ผดิได ้ 0 คะแนน 

  4.  แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  เป็นแบบทดสอบอตันัย  มีเชิง

สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาจาํนวน 1 ฉบบัมีสถานการณ์  5  

สถานการณ์  ซึงประกอบดว้ย  4 ดา้น  ไดแ้ก่  1)  การกาํหนดปัญหา  2)  วิเคราะห์ปัญหา  3)  การ

เสนอวิธีการแกปั้ญหา  และ 4)  ผลทีไดจ้ากการแกปั้ญหา 

 5.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อการเรียนรู้

โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  จาํนวน  1 ฉบบั  เป็นแบบมาตรา

ประมาณค่า  5 ระดบั  (Rating Scale)   
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 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

ผูว้ิจัยได้ด ํา เนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการวิจัย  มี

รายละเอียดดงันี 

1.  การพฒันากรอบกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  มี

ขนัตอนการสร้างดงันี 

 1.1  ขนัวิเคราะห์ 

 ก่อนทีครูจะจดัการเรียนการสอนครูไดมี้การศึกษาและวิเคราะห์เกียวกบัหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขนัพืนฐาน 2551  ตวันักเรียน  วิธีการจดัการเรียนการสอน  และการวดัและประเมินผล  

จากหนงัสือ  เอกสาร  และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  ซึงในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดน้าํสาระภูมิศาสตร์มาใช้

ในการท ดลอง  เ พือพัฒนาควา มสามา รถในก ารคิดแ ก้ปัญหา เ รือง   สถานก ารณ์ด้า น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ซึงมีผลการ

วิเคราะห์  ดงัตารางที 3 

ตารางที 3  วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 2551  ตวันกัเรียน  วิธีการจดัการเรียน 

    การสอน  และการวดัและประเมินผล 

รายการวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์ 

หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขนัพืนฐาน 

2551 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สงัคมศึกษา

ศาสนาและวฒันธรรม 

        หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.2551 ไดก้าํหนดให้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม เป็นกลุ่มสาระที 

ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจว่ามนุษยด์าํรงชีวิตไดอ้ยา่งไร ทงัใน

ฐานะปัจเจกบุคคล และ การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตาม

สภาพแวดลอ้ม การจดัสรรทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั นอกจากนียงัช่วย

ใหน้กัเรียนเขา้ใจของการพฒันาการเปลียนแปลงตามยุค สมยั กาลเวลา 

ตามเหตุปัจจัยต่างๆทาํให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผูอื้น มีความ 

อดทน อดกลนั ยอมรับในความเปลียนแปลง และมีคุณธรรมสามราถนาํ

ความรู้ไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต เป็นพลเมืองทีดีของสังคมไทยและ

สังคมโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  

เป็นกลุ่มสาระทีประกอบดว้ยหลายแขนงวิชาทาํให้มีลกัษณะเป็น สห

วิทยาการ เป็นการนําวิชาต่างๆในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มารวมเข้า

ด้วยกัน ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ เป็นตน้  โดยมีเป้าหมายเพือให้นักเรียนทุกคนซึงเป็นกาํลงั

ของชาติ ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบั อิทธิพลของสภาพแวดลอ้ม ที 
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ตารางที 3  วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 2551  ตวันกัเรียน  วิธีการจดัการเรียน 

                การสอน  และการวดัและประเมินผล (ต่อ) 

รายการวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์ 

 มีผลต่อการดาํรงชีวิต การอยู่ร่วมกนัในสังคม ปรับตวัให้ทนัต่อการ

เปลียนแปลงตลอดเวลา  เป็นพลเมืองทีรับผดิชอบ มีความสามารถทาง

สังคม  มีความรู้  มีทกัษะ และมีคุณธรรมเพือเกิดค่านิยมทีเหมาะสม 

มุ่งหวงัใหน้กัเรียนเกิดความเจริญงอกงามดา้นความรู้โดยจะให้ความรู้

แก่นกัเรียนเรียนดา้นเนือหาสาระ ความคิดรวบยอดและหลกัการสาํคญั

ในสาขาวิชาต่างๆ 

        การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา

และวฒันธรรมใหมี้คุณภาพในทุกรายวิชาและทุกชนัปีไดน้นัจะตอ้งจดั

ให้เหมาะสมกับวยัและวุฒิภาวะของนักเรียน  โดยให้นักเรียนมีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง  พฒันาและขยายความคิดของ

ตนเองจากความรู้ทีไดเ้รียน  นกัเรียนตอ้งไดเ้รียนสังคมศึกษา  ศาสนา

และวฒันธรรมทังในส่วนกวา้งและลึก  หลกัการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมให้มีประสิทธิภาพ

นนั  ครูจะตอ้งจดัการเรียนการสอนทีใหน้ักเรียนสามารถนาํความรู้ไป

ใชไ้ด ้ ซึงความรู้นันจะตอ้งเป็นความรู้ทีคงทน  โดยนักเรียนไดมี้การ

คิดอย่างมีวิจารณญาณตดัสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ยอมรับและเขา้ใจใน

ความคิดเห็นทีแตกต่าง  และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  ครูควร

จดัการเรียนการสอนทีเน้นการปฏิบติั  ให้นักเรียนได้พฒันาการคิด

ตัดสินใจสร้างสรรค์ความรู้ให้ตนเอง  โดยครูจะต้องมีความเชือว่า

นกัเรียนทุกคนเรียนรู้ได ้ ถึงแมว้่านกัเรียนจะมีความแตกต่างกนัในดา้น

ต่างๆ แต่ก็สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งความสาํเร็จไดใ้นระดบัเดียวกนั

แต่อาจจะต่างกนัในเรืองระยะเวลา 

        เนืองจากการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวฒันธรรม  มุ่งพฒันานักเรียนให้มีนักเรียนให้มีความรู้

ทกัษะ  กระบวนการ  คุณธรรม  และค่านิยมทีดีงาม  มุ่งใหน้กัเรียนเป็น

ผูล้งมือปฏิบัติ  แสวงหาความรู้  มีการทาํโครงการ/โครงงาน  เป็น

ผูผ้ลิตผลงาน  รวมทงัมีการทาํงานกลุ่มและการจดัทาํแฟ้มสะสมงาน 
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ตารางที 3  วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 2551  ตวันกัเรียน  วิธีการจดัการเรียน 

                การสอน  และการวดัและประเมินผล (ต่อ) 

รายการวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์ 

 ดว้ย  ดงันันการวดัประเมินผลการเรียนรู้จะเน้นการประเมินผลจาก

สภาพจริง  อันเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ทีเอือต่อการค้นหา

ความสามารถทีแท้จริงของนักเรียน  รวมทังสามารถประเมิน

คุณลกัษณะพึงประสงคที์เกิดขึน  อนัเป็นแนวทางทีพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็

ศกัยภาพ  เพือบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดการวดัและประเมิน

จึงตอ้งใชว้ิธีการหลากหลายทีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้  

กระบวนการเรียนรู้  โดยการประเมินผลจากสภาพจริงและจะต้อง

ดาํเนินการอย่างต่อเนืองควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  

โดยการประเมินจะครอบคลุมดา้นความรู้  ทกัษะ  และเจตคติ  ในการ

วดัและประเมินผลเพือให้ได้ข้อมูลทีเน้นความสามารถมารถและ

คุณลกัษณะทีแท้จริงของนักเรียน  จะตอ้งใชว้ิธีการและเครืองมือที

หลากหลาย  เช่น  การทดสอบ  การสงัเกต  การสมัภาษณ์  การประเมิน

ภาคปฏิบติั  เป็นตน้ 

นกัเรียน         นักเรียนกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชันมธัยมศึกษาปีที 3/8  เป็น

นกัเรียนทีมีอายอุยูร่ะหว่าง 14-15 ปี จดัอยูใ่นกลุ่มวยัรุ่นตอนกลาง   ซึง

สอดคลอ้งกับ มสัเซ็นและคณะ (Mussen, 1954 : 235 ) ไดก้ล่าวว่า 

พฒันาการของวยัรุ่นตอนกลาง คือ ร่างกายจะเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่

เต็มที  ต้องการความเป็นอิสระมาก  ชอบทาํตามเป็นกลุ่ม ขดัแยง้กับ

ผูใ้หญ่มากขึน ดา้นสติปัญญามีพฒันาการเกือบเท่ากบัผูใ้หญ่ แต่ขาด

ประสบการณ์  เด็กว ัยรุ่นมีการเจริญเติบโตของสมองอย่างเต็มที 

พฒันาการทางด้านความคิดสติปัญญาเป็นไปอย่างรวดเร็วสามารถ

เขา้ใจเรืองทีเป็นนามธรรมได ้มีความคิดกวา้งไกล พยายามแสวงหา

ความรู้ใหม่ๆ มีจินตนาการมาก มีความเชือมนัในความคิดของตนอย่าง

มาก    
        จากการจัดการเรียนการสอนผูว้ิจัยพบว่านักเรียนนักเรียนชัน

มธัยมศึกษาปีที 3  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  มีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET) วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา 



84 
 

ตารางที 3  วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 2551  ตวันกัเรียน  วธีิการจดัการเรียน 

    การสอน  และการวดัและประเมินผล (ต่อ) 

รายการวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์ 

 และวฒันธรรมยงัอยู่ในระดบัตาํกว่าเกณฑ์ทีไดต้งัไวคื้อร้อยละ 50  ซึง

จากการสมัภาษณ์ครูเกียวกบัสาเหตุพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ใชว้ิธีการ

ท่องจาํเนือหาและคาํตอบ  โดยไม่มีการเชือมโยงความรู้ให้สัมพนัธ์กนั  

จึงส่งผลทาํใหน้กัเรียนจดจาํเนือหาไดเ้พียงระยะสนัๆ  และนกัเรียนยงัไม่

มีการวางแผนในการทีจะคิดคน้หาคาํตอบอย่างเป็นระบบ  รวมทังไม่

สามารถเชือมโยงขอ้มูลทีมีอยู่ให้เขา้กบัสถานการณ์จริงในปัจจุบนั  ซึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   นิภาพร  แสนเมือง (2547 : 8)  ทีกล่าวว่า  

นกัเรียนไม่สามารถสรุปประเด็นสาํคญัจากการเรียนทงัภาคความรู้และ

ปฏิบติั  จึงมกัเกิดปัญหาในการเรียน  การจดัการเรียนการสอนยงัคงเน้น

ทีการท่องจาํมีผลทาํให้นักเรียนไม่สามารถเชือมโยงสิงทีเรียนรู้ใหม่เขา้

กบัสิงทีไดเ้รียนรู้มาก่อน  ทาํใหน้กัเรียนไม่บรรลุผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั

ของกิจกรรมนันและครูใชว้ิธีการสอนแบบบรรยายเป็นส่วนมากทาํให้

นกัเรียนเกิดความเบือหน่ายในการเรียน  สือการเรียนการสอนไม่มีความ

น่าสนใจ  นกัเรียนไม่ใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรม  ส่งผลทาํให้ผล

สมัฤทธิทางการเรียนตาํ  โดยพฤติกรรมของครูเนน้การสอนตามหนังสือ

เรียน  ไม่มีการเตรียมตวัล่วงหน้า  ยึดครูเป็นศูนยก์ลาง  นักเรียนขาด

ความคิดรวบยอด  การคิดอย่างเป็นระบบในการสร้างองค์ความรู้

เชือมโยง  และยงัพบว่า  เกิดจากครูยงัไม่ไดใ้ห้ความสาํคญัเกียวกบัการ

พฒันาความคิดของผูเ้รียนเท่าทีควร 

        ดงันนัครูจะตอ้งสอนใหน้กัเรียนรู้จกัพฒันากระบวนการเรียนรู้โดย

รู้จักการคิดวิ เคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิด

สร้างสรรค ์ คิดแกปั้ญหา  และมีวิสัยทศัน์  สามารถเผชิญสถานการณ์ที

เกิดขึนได ้ โดยมีการเรียนรู้ทีหลากหลาย  เรียนรู้จากขอ้มูลข่าวสารทัง

ภายในและภายนอกห้องเรียน  ซึงเป็นความรู้ใหม่ๆ ทีเกิดขึนอย่าง

ต่อเนือง  และจําเป็นจะต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  โดยใช้

เทคโนโลยแีละสือสารสนเทศต่างๆ ใหเ้ป็นประโยชน ์ ครูจะตอ้งสอนให้

นกัเรียนไดเ้รียนรู้และแกปั้ญหาทีเกิดขึนดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ   
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ตารางที 3  วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 2551  ตวันกัเรียน  วิธีการจดัการเรียน 

    การสอน  และการวดัและประเมินผล (ต่อ) 

รายการวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์ 

วิธีการจดัการเรียนการ

สอน 

ครูไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เกียวกบัวิธีการสอนทีเหมาะสมกบันกัเรียนและ

วิธีการสอนนนัจะตอ้งพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาได ้ การ

จดัการเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์นันจะมุ่งพฒันานักเรียนให้มี

ความรู้ความเขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของ

สรรพสิงซึงมีผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนทีและ

เครืองมือทางภูมิศาสตร์  ในการค้นหาวิเคราะห์  สรุป  และใช้ข้อมูล

สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเข้าใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

มนุษยก์บัสิงแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม  

มีจิตสํานึก  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม  เพือการพฒันาทียงัยนื  ทงันีเพือพฒันานักเรียนให้มีความรู้

ความเขา้ใจในเนือหาสาระทีเกียวกบัภูมิศาสตร์  พฒันาให้มีทกัษะทาง

ภูมิศาสตร์  และพฒันาให้มีเจตคติทางภูมิศาสตร์  ซึง สิริวรรณ ศรีพหล 

(2552 : 113) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ว่า  การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องมุ่งพฒันานักเรียนทังสามด้าน คือ  

ความรู้  ทกัษะ  และเจตคติ  โดยจดักิจกรรมทีเน้นตวันักเรียนเป็นสาํคญั  

ซึงอาจนําวิธีการทางภูมิศาสตร์เขา้ไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการ

สอนได้ดว้ย  การจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์มีกิจกรรมการ

เรียนการสอนหลายวิธี  และ สิริวรรณ ศรีพหล (2552) ยงัไดก้ล่าวถึง

วิธีการจดัการเรียนการสอนทีสามารถนาํมาใช ้ ไดแ้ก่  การจดัการเรียน

การสอนโดยการสืบสวนสอบสวน  การจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และการ

จดัการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสาํรวจ  ซึงในการจดัการเรียนการ

สอนนนัจะตอ้งสอนใหน้กัเรียนคิดเป็น  ทาํเป็น  และแกปั้ญหาเป็น  ครู

จึงจาํเป็นตอ้งเลือกวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบใหม่  เพือใหน้ักเรียน

สนใจในบทเรียนมากยิงขึน  ส่งเสริมและพฒันาทกัษะกระบวนการคิด

ของนกัเรียน  ซึงวิธีการจดัการเรียนการสอนนนัจะตอ้งเน้นนักเรียนเป็น

สาํคญั เนน้ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมใน กิจกรรมการเรียนการสอนและ 
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 สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัเอง (พิมพนัธ ์เดชะคุปต,์ 2548 : 27)  

        ในการสอนทีจะพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้นัน

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีสอน 2 วิธี  คือ  การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหา

เป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)  และการจดัการเรียนสอน

แบบโครงงาน (Project based learning) ซึงทงัสองวิธีการจดัการเรียนการ

สอนนีจะทาํให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใชปั้ญหาทีเกิดขึนใน

โลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้  เพือให้นักเรียนเกิด

ทักษะในการคิดวิเคราะห์  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  และ

สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง  มี

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบและเกิดองคค์วามรู้ใหม่

ทีคงทน 

        การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  เป็นการจดัการ

เรียนการสอนทีมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้และนาํความรู้ที

ไดม้าแกปั้ญหา  และนอกจากนียงัเป็นการเรียนทีมุ่งให้นักเรียนพฒันา

ทักษะการคิดระดับสูง  ทีได้จัดรูปแบบการจัดกิจกรรมออกเป็น  6  

ขนัตอนดงันี  1) ขนักาํหนดปัญหา  เป็นขนัทีครูจดัสถานการณ์ต่างๆ 

กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา  สามารถกาํหนด

สิงทีเป็นปัญหาทีนกัเรียนอยากรู้อยากเรียนไดแ้ละเกิดความสนใจทีจะหา

คาํตอบ  2) ขนัทาํความเขา้ใจกบัปัญหา  นักเรียนจะตอ้งทาํความเขา้ใจ

กบัปัญหาทีตอ้งการเรียนรู้ ซึงนกัเรียนจะตอ้งสามารถอธิบายสิงต่างๆ ที

เกียวขอ้งกบัปัญหาได ้ 3) ขนัดาํเนินศึกษาคน้ควา้  นักเรียนกาํหนดสิงที

ตอ้งเรียน  ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและใชว้ิธีการทีหลากหลาย 

4) ขันสังเคราะห์ความรู้  เป็นขันทีนักเรียนนําความรู้ทีได้ค้นควา้มา

แลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัอภิปรายผลและสังเคราะห์  5) ขนัสรุปและ

ประเมินค่าคาํตอบ  นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง  และ

ประเมินผลงานว่าขอ้มลูทีศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  

โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระทุกกลุ่ม 
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รายการวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์ 

 ช่วยกนัสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครัง  6) ขนันาํเสนอ

และประเมินผลงาน  นักเรียนนาํขอ้มูลทีไดม้าจดัระบบองค์ความรู้และ

นาํเสนอเป็นผลงานในรูปแบบทีหลากหลาย  นักเรียนทุกกลุ่มรวมทัง

ผูเ้กียวขอ้งกบัปัญหาร่วมกนัประเมินผลงาน 

        การจัดการเรียนสอนแบบโครงงาน  เป็นการจัดกิจกรรมทีให้

นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  โดยนักเรียนเป็นผูเ้ลือกและ

กาํหนดงานหรือโครงการทีจะปฏิบติัดว้ยตนเอง  วิธีการสอนแบบนีจะ

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าในเรืองทีตนสนใจและหาวิ ธี

การศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่ง

ออกเป็น  5 ขันตอนดังนี 1) ระบุปัญหา  นักเรียนมีการสังเกต  สรุป 

วิเคราะห์  เพือหาคาํตอบ  2) ออกแบบและรวบรวมขอ้มลู  นกัเรียนมีการ

ตงัสมมุติฐาน  การระบุตวัแปร  การนิยามเชิงปฏิบติัการ  การวางแผน

เพือวิธีเก็บขอ้มลู  การสร้างเครืองมือ  และการวางแผนวิเคราะห์ขอ้มลู 3) 

ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล  นักเรียนมีการสังเกต  การสัมภาษณ์  การ

สอบถาม  การใชอุ้ปกรณ์และเครืองมือ  การใชต้ัวเลข  การบนัทึก 4)

วิเคราะห์ผลและสือความหมายของผล  นักเรียนมีการสังเกต  การ

แยกแยะ  เรียบเรียงและจดัระบบขอ้มูล  5) แปลความหมายขอ้มูลและ

สรุปผล  นกัเรียนมีการสรุปผลจากขอ้มลูทีได ้

การวดัและประเมินผล         การวดัและประเมินผลนันจะตอ้งมีความครอบคลุมทงัดา้นความรู้  

ทกัษะ และเจตคติ  ครูไดมี้การจดัการเรียนเรียนการสอนทีเนน้กระบวน 

การคิดและลงมือปฏิบติัจริง ซึงกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 

: 20) ไดก้ล่าวว่า การประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินจากการปฏิบติั 

งานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง  โดยงานหรือกิจกรรมทีมอบหมาย

ให้ผูป้ฏิบัติ จะเป็นงานหรือสถานการณ์ทีเป็นจริง (Real Life) หรือ

ใกลเ้คียงกบัชีวิตจริง จึงเป็นงานทีมีสถานการณ์ซับซอ้น (Complexity) 

และเป็นองค์รวม (Holistic)   มากกว่างานปฏิบติัในกิจกรรมการเรียน

ทวัไป  การประเมินตามสภาพจริงเป็นการกระทาํ การแสดงออกหลาย ๆ  
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 ดา้น ของนักเรียนตามสภาพความเป็นจริงทงัในและนอกห้องเรียน มี

วิธีการประเมิน  ดังนี (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ, 2542 : 184-193) 1)  การสังเกต  เป็นวิธีการทีดีมากวิธีหนึงใน

การเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้ความคิด การปฏิบัติงาน และ

โดยเฉพาะด้านอารมณ์ ความรู้สึก และลกัษณะนิสัยสามารถทาํไดทุ้ก

เวลา ทุกสถานทีทงัในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือในสถานการณ์อืน

นอกโรงเรียน  เครืองมือทีใชป้ระกอบการสังเกต ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบ

รายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบบนัทึกระเบียนสะสม เป็นตน้  

2)  การสมัภาษณ์  เป็นอีกวิธีหนึงทีใชเ้ก็บขอ้มูลพฤติกรรมดา้นต่างไดดี้ 

เช่น ความคิด (สติปัญญา) ความรู้สึก กระบวนการขนัตอนในการทาํงาน 

วิธีแกปั้ญหา ฯลฯ อาจใชป้ระกอบการสงัเกตเพือใหไ้ดข้อ้มลูทีมนัใจมาก

ยงิขึน  3) การตรวจงาน เป็นการวดัและประเมินผลทีเน้นการนาํผลการ

ประเมินไปใชท้นัทีใน 2 ลกัษณะ คือ เพือการช่วยเหลือนักเรียนและเพือ

ปรับปรุงการสอนของครู จึงเป็นการประเมินทีควรดาํเนินการตลอดเวลา 

เช่น การตรวจแบบฝึกหัด ผลงานภาคปฏิบติั โครงการ/โครงงานต่างๆ 

เป็นต้น งานเหล่านีควรมีลักษณะทีครูสามารถประเมินพฤติกรรม

ระดบัสูงของนกัเรียนได ้เช่น แบบฝึกหัดทีเน้นการเขียนตอบ เรียบเรียง 

สร้างสรรค์  งาน โครงการ โครงงาน ทีเน้นความคิดขันสูงในการ

วางแผนจดัการ ดาํเนินการและแกปั้ญหาสิงทีควรประเมินควบคู่ไปดว้ย

เสมอในการตรวจงาน คือ ลกัษณะนิสยัและคุณลกัษณะทีดีในการทาํงาน  

4) การรายงานตนเอง  เป็นการใหน้กัเรียนเขียนบรรยายหรือตอบคาํถาม

สัน ๆ หรือ ตอบแบบสอบถามทีครูสร้างขึน เพือสะทอ้นถึงการเรียนรู้

ของนกัเรียนทงัความรู้ ความเขา้ใจ วิธีคิด วิธีทาํงานความพอใจในผลงาน 

ความตอ้งการพฒันาตนเองใหดี้ยงิขึน  5) การใชบ้นัทึกจากผูที้เกียวขอ้ง  

เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นทีเกียวขอ้งกับตวันักเรียนผลงาน

นกัเรียน โดยเฉพาะความกา้วหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนจากแหล่ง

ต่างๆ  6) การใชข้อ้สอบแบบเนน้การปฏิบติัจริง  ในกรณีทีครูตอ้งการ 
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 ใชแ้บบทดสอบ ขอเสนอแนะให้ใชแ้บบทดสอบภาคปฏิบติัทีเน้นการ

ปฏิบัติจริง  7) การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงทีได้รับความนิยมกันอย่าง

แพร่หลายวิธีหนึง เพราะใชก้ารประเมินให้ผกูติดอยู่กบัการสอนและมี

นกัเรียนเป็นศนูยก์ลางของการเรียนการสอนทีชดัเจน 

        เนืองจากในการจดัการเรียนการสอนครังนีผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีสอน 2 

วิธี  คือ  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

Based Learning : PBL)  และการจัดการเรียนสอนแบบโครงงาน 

(Project based learning) ซึงทงัสองวิธีการจดัการเรียนการสอนนีเป็น

วิธีการจดัการเรียนการสอนทีนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงและไดเ้รียนรู้

ดว้ยตนเอง  ผูว้ิจยัจึงเลือกวิธีการวดัและประเมินผล  คือ  1) การสังเกต  

2) การตรวจงาน  และ3) การใชข้อ้สอบและแบบทดสอบ  ซึงทงั 3 วิธีนี 

จะตอ้งวดัใหค้รอบคลุมทงัดา้นความรู้  ทกัษะ และเจตคติ เพือนาํไปสู่

การพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนได ้

 

1.2  ขนัออกแบบ  และพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน 

1.2.1 สร้างกรอบกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

โดยมีขนัตอนการออกแบบการเรียนการสอน ดงันี  1)  ขนัวิเคราะห์  ครูจะตอ้งวิเคราะห์หลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  มาตรฐาน/ตวัชีวดั  เนือหาสาระทีนาํมาจดัการเรียนการสอน  พืน

ฐานความรู้ของนักเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอน  และวิธีการวดัและประเมินผล  ให้มีความ

เหมาะสมกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  และการจดัการเรียนการสอน

แบบโครงงาน  2)  ขนัออกแบบและพฒันากระบวนการจัดการเรียนการสอน  ครูจะตอ้งเลือก

รูปแบบการจดัการเรียนการสอน  เนือหา  กิจกรรมการเรียนการสอน  ระยะเวลา  และวธีิการวดัและ

ประเมินผล  เพือพฒันาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  3)  ขนัดาํเนินการจดัการ

เรียนการสอน  ครูสอนตามแผนการจดัการเรียนการสอนทีไดส้ร้างไว ้ และบนัทึกผลหลงัจากการ

จดัการเรียนการสอน  เพือใหท้ราบถึงปัญหาทีเกิดขึนและจะไดน้าํปัญหานันมาพฒันาในครังต่อไป  
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4)  ขนัวดัและประเมินผล  ครูระบุวิธีการและเครืองมือทีใชใ้นการวดัและประเมินผล  ให้มีความ

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมทีตอ้งการวดั   

1.2.1.1  นาํกรอบกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ

เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ซึงให้คาํแนะนาํว่า  ในขนัวิเคราะห์ควรระบุตวัชีวดัให้

ชดัเจน  เพราะเนือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้จะตอ้งวิเคราะห์จากตวัชีวดั  ควรใชค้าํให้ตรงกบั

นิยามศพัทเ์ฉพาะ   

1.2.1.2  นาํกรอบกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ

เสนอต่อผูเ้ชียวชาญจาํนวน  3 คน  ไดแ้ก่  ผูเ้ชียวชาญด้านเนือหา  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  

และดา้นการวดัผลประเมินผล  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งทางภาษาและความเทียงตรงเชิงเนือหา 

(Content Validity)  แลว้นาํผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC)  ซึงค่าทีคาํนวณไดต้งัแต่  0.50  ขึนไปถือว่ามีความ

สอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑที์ยอมรับได ้ มีเกณฑ์ในการพิจารณาดงันี  (Rovinelli and Hambleton 1977, 

อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และ องัคณา  สายยศ, 2539 : 248) 

  +1 หมายถึง    แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

    0 หมายถึง    ไม่แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

   -1 หมายถึง     แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

  จากการหาดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence : IOC)  

ของผูเ้ชียวชาญได้เท่ากับ 0.67-1.00 ผูว้ิจ ัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะว่า  ควรปรับ

กระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน

ในแต่ละขนัตอนใหมี้ความชดัเจน  

1.2.1.3 นาํกรอบกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบที

ปรับปรุงแลว้ไปใช้เป็นเครืองมือในการออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอน  เพือพฒันา

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา    เรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใน

ทวีปอเมริกาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  จาํนวน 3  แผน 

1.2.2  การพฒันาแผนการจดัการเรียนการสอนทีผ่านกระบวนการออกแบบการ

จดัการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  โดยแต่ละวิธีการจดัการเรียนการสอนไดมี้การดาํเนินการดงันี 

1.2.2.1  สร้างแผนการจัดการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี  

มาตรฐาน/ตวัชีวดัสาระสาํคญั  สาระการเรียนรู้  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอน
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ตามขันตอนการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  และการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้  สือการเรียนรู้  และแหล่งการเรียนรู้  โดยแผนการ

จดัการเรียนการสอนทีสร้างขึนมีจาํนวน 3  แผน  ทงันีจากการวิเคราะห์ขอ้มลูเบืองตนพบว่า  วิธีการ

จดัการเรียนการสอนตามวิธีการเชิงระบบทีผูว้ิจยัวิเคราะห์เป็นดงัตารางที 4 

ตารางที 4  แสดงแผนการจดัการเรียนการสอนโดยพิจารณาวิธีการจดัการเรียนการสอนตามวิธีการ 

                เชิงระบบ 

แผนการจัด 

การเรียน

การสอนที 

เรือง 
เวลา 

(ชังโมง) 

วิธีการจัด 

การเรียนการสอน 

ขันตอนการจัด 

การเรียนการสอน 

1 สถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา

เหนือ 

4 การจดัการเรียนการ

สอนโดยใช ้

ปัญหาเป็นฐาน 

1.  ขนักาํหนดปัญหา   

2.  ขนัทาํความเขา้ใจกบั 

     ปัญหา 

3.  ขนัดาํเนินศึกษา 

     คน้ควา้   

4.  ขนัสังเคราะห์ความรู้   

5.  ขนัสรุปและประเมิน 

     ค่าคาํตอบ   

6.  นาํเสนอและ 

     ประเมินผลงาน 

2 สถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาใต ้

4 

3 สถานการณ์สิงแวดลอ้มใน

ทวีปอเมริกากบัการแกปั้ญหา

สิงแวดลอ้มในประเทศไทย 

4 การจดัการเรียนการ

สอนแบบโครงงาน 

1) ระบุปัญหา  

2) ออกแบบและรวบรวม 

    ขอ้มูล   

3) ปฏิบติัการรวบรวม 

    ขอ้มูล   

4) วิเคราะห์ผลและสือ 

    ความหมายของผล 

5) แปลความหมายขอ้มูล 

    และสรุปผล 

1.2.2.2  นาํแผนการจดัการเรียนการสอนทีผา่นกระบวนการออกแบบการ

จดัการเรียนการสอนเชิงระบบเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ซึงให้คาํแนะนาํว่า  กิจกรรม

การเรียนการสอนแต่ละขนัตอนควรให้มีความชดัเจนและสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน
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โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  องค์ประกอบของแผนจดัการ

เรียนการสอนควรเขียนใหถ้กูตอ้ง 

1.2.2.3  นาํแผนการจดัการเรียนการสอนทีจดัการเรียนการสอนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐานและจดัการเรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานเสนอต่อผูเ้ชียวชาญจาํนวน  3 

คน  ไดแ้ก่  ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  และดา้นการวดัผลประเมินผล  

เพือตรวจสอบความถูกตอ้งทางภาษาและความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) แลว้นาํผล

การประเมินของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) ซึงค่าทีคาํนวณได้ตงัแต่ 0.50 ขึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งอยู่ในเกณฑ์ที

ยอมรับได ้ มีเกณฑ์ในการพิจารณาดงันี (Rovinelli and Hambleton 1977, อา้งถึงใน ลว้น สายยศ 

และ องัคณา  สายยศ, 2539 : 248) 

  +1 หมายถึง    แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

    0 หมายถึง    ไม่แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

   -1 หมายถึง     แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนการสอนไม่สอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

   จากการหาดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence : IOC)  

ของผูเ้ชียวชาญได้เท่ากบั 0.67 – 1.00 ผูว้ิจ ัยไดป้รับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะว่า  การเขียน

สาระสาํคญัควรเขียนใหช้ดัเจนและเป็นเหตุเป็นผลกนั  ควรเขียนกระบวนการจดัการเรียนการสอน

ในแต่ละขนัตอนใหมี้ความชดัเจนและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหา

เป็นฐานและการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานใหม้ากกว่านี   

1.2.2.4  นาํแผนการจดัการเรียนการสอนทีจดัการเรียนการสอนโดย

ใชปั้ญหาเป็นฐานและจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานทีปรับปรุงแลว้ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการ

วิจยัโดยใชท้ดลองกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/8  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร  

จาํนวน  49  คน  ซึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครังนี 

  1.3  ขนัดาํเนินการจดัการเรียนการสอน 

   นาํแผนการจดัการเรียนการสอนมาจดัการเรียนการสอน  โดยให้สอดคลอ้งกบั

ตวัชีวดั  จุดประสงค ์ เนือหาทีนาํมาจดัการเรียนการสอน  และประเมินผลการเรียน 

1.4  ขนัวดัและประเมินผล 
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วดัและประเมินผลกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  โดย

ใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการออกแบบการ

จดัการเรียนการสอนเชิงระบบ   

สรุปขนัตอนการสร้างกรอบกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ

และแผนการจดัการเรียนการสอน รายละเอียดดงัแผนภูมิ 
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แผนภูมิที 3  การสร้างกรอบกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบและแผนการจดัการเรียนการสอน 

ศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั  ตวันกัเรียน  วิธีการจดัการเรียนการสอน  

และ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้   

ศึกษาวิธีการจดัการเรียนการสอนและวิธีการวดัและประเมินผลทีไดเ้ลือกมา  ออกแบบกจิกรรมการเรียนการ

สอน  เครืองมือวดัและประเมินผล ซึงผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์และเลือกแนวทางในการจดัการเรียนการสอนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

วดัและประเมินผลกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของ

นกัเรียนทีมีต่อการเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

ศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตร  เนือหาสาระ  จากหนงัสือ  เอกสาร  และงานวิจยัทีเกยีวขอ้งกบัการจดัการเรียนสอนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน  และการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  เพอืนาํมาออกแบบการจดัการเรียนการสอน 

สร้างกรอบกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบจาํนวน  3  แผน   

นาํกรอบกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบเสนอต่ออาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพอื

ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

นาํกรอบกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบเสนอต่อผูเ้ชียวชาญเพอืตรวจสอบความถูกตอ้งทางภาษาและความ

เทียงตรงเชิงเนือหาแลว้นาํมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

ขันวิเคราะห์ 

(Analyze) 

ขันออกแบบ  และพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียน

การสอน 

(Design & Develop) 

ขันดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

(Implement) 

ขันวัดและประเมินผล 

(Evaluate) 

สร้างแผนการจดัการเรียนการสอนทีผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

นาํแผนการจดัการเรียนการสอนเสนอตอ่อาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตาม

คาํแนะนาํ 

นาํกรอบกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบทปีรับปรุงแลว้ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการออกแบบแผนการจดัการเรียนการสอน 

นาํแผนการจดัการเรียนการสอนเสนอตอ่ผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบความถูกตอ้งทางภาษาและความเทียงตรงเชิงเนือหาแลว้นาํมา

คาํนวณหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

นาํแผนการจดัการเรียนการสอนมาจดัการเรียนการสอน  โดยใชท้ดลองกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/8 ซึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งใน

การวิจยัและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายทคีาดหวงั 

นาํแผนการจดัการเรียนการสอนมาจดัการเรียนการสอน  โดยให้สอดคลอ้งกบัตวัชีวดั  จุดประสงค ์ เนือหาที

นาํมาจดัการเรียนการสอน  และประเมินผลการเรียน 
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2.  การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน   เ รือง สถานการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  เพือใชเ้ป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียน  มีขนัตอนการสร้าง  ดงันี 

2.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนวดัสุทธิวราราม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  

เกียวกบัเนือหาสาระและตวัชีวดัในสาระที 5 : ภูมิศาสตร์  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3  การวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้  และเอกสารทีเกียวกบัวิธีการสร้างแบบทดสอบปรนยั 

2.2  วิเคราะห์เนือหาสาระ  ตวัชีวดั  จุดประสงค์การเรียนรู้  เพือนาํไปสร้างตาราง

วิเคราะห์ขอ้สอบ (Test Blueprint) ทีวดัพฤติกรรมการเรียนรู้  6 ระดบั คือ  ความรู้ความจาํ  ความ

เขา้ใจ  ประยกุตใ์ช ้การวิเคราะห์ การประเมินค่าและสร้างสรรค์ (Anderson and  Krathwohl, 2001)

รายละเอียดดงัตารางที  5 
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ตารางที 5  การวิเคราะห์ขอ้สอบ 

มาตรฐาน ตวัชีวดั เนือหา 

กา
รจ

ํา 

เข้
าใ

จ 

ปร
ะยุ

กต์
ใช้

 

วิเ
คร

าะ
ห์ 

ปร
ะเ

มิน
ค่า

 

สร้
าง

สร
รค์

 

รว
ม 

มาตรฐาน ส 5.2 

เขา้ปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างมนุษยก์บั

สภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพและ

ความสัมพนัธ์ที

กอ่ใหเ้กดิการ

สร้างสรรค์

วฒันธรรมมี

จิตสํานึกและมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรและ

สิงแวดลอ้มเพือการ

พฒันาทียงัยืน 

(ส 5.2 ม.3/3) 

สํารวจอภิปราย

ประเดน็ปัญหา

เกยีวกบัสิงแวดลอ้ม

ทีเกดิขึนในทวีป

อเมริกาเหนือและ

อเมริกาใต ้

ปัญหาสิงแวดลอ้มทีเกดิขึน

ในปัจจุบนัของทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต ้

3 2 - 2 - - 7 

ผลกระทบทีเกดิจากการ

เปลียนแปลงของ

สิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต ้

2 2 - 2 1 1 8 

(ส 5.2 ม.3/2) 

ระบุแนวทางการ

อนุรักษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มในทวีป

อเมริกาเหนือและ

อเมริกาใต ้

แนวทางการอนุรักษ์

สิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต ้  

1 2 3 2 1 - 9 

(ส 5.2 ม.3/3) 

สํารวจอภิปราย

ประเดน็ปัญหา

เกยีวกบัสิงแวดลอ้ม

ทีเกดิขึนในทวีป

อเมริกาเหนือและ

อเมริกาใต ้

(ส 5.2 ม.3/4) 

วิเคราะห์เหตุและ

ผลกระทบต่อเนือง

จากการเปลียนแปลง

ของสิงแวดลอ้มใน

ทวีปอเมริกาเหนือ

และ  อเมริกาใตที้

ส่งผลต่อประเทศ

ไทย 

สถานการณ์สิงแวดลอ้มใน

ท วี ป อ เ ม ริ ก า ก ับ ก า ร

แกปั้ ญหา สิ งแวดล้อมใ น

ประเทศไทย 

 

- 1 2 2 - 1 6 

รวม 6 7 5 8 2 2 30 
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2.3 สร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรืองสถานการณ์ดา้นทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเป็นขอ้สอบปรนัยแบบเลือกตอบ  จาํนวน 60 ขอ้  ให้

ครอบคลุมตามตวัชีวดั  โดยคาํถามในแต่ละขอ้มี  4 ตวัเลือก  และมีตวัเลือกทีถูกตอ้งทีสุดเพียง 1 

ตวัเลือก  กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน  คือ  ตอบถกูได ้ 1 คะแนน  ตอบผดิได ้ 0 คะแนน 

2.4  นาํแบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียนเรืองสถานการณ์ดา้นทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือตรวจสอบ

ความถูกต้องเหมาะสมแลว้ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามคาํแนะนํา  ซึงอาจารยที์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ไดเ้สนอแนะว่าควรออกขอสอบให้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้และ

พฤติกรรมแต่ละดา้นทีกาํหนดไวค้วรปรับปรุงคาํถามและตวัเลือกใหมี้ความชดัเจนมากยงิขึน   

2.5  นาํแบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรืองสถานการณ์ดา้นทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเสนอต่อผูเ้ชียวชาญจาํนวน  3 คน  ไดแ้ก่  ผูเ้ชียวชาญดา้น

เนือหา    ดา้นการจดัการเรียนการสอน  และดา้นการวดัผลประเมินผล  เพือตรวจสอบความความ

เทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) ของแบบทดสอบแลว้นาํผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญมา

คาํนวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) เป็นรายข้อ  

ขอ้สอบทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่  0.50  ขึนไป  ถือว่ามีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑที์ยอมรับ

ได ้ มีเกณฑ์ในการพิจารณาดงันี (Rovinelli and Hambleton 1977, อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และ 

องัคณา  สายยศ,  2539 : 248) 

  +1 หมายถึง    แน่ใจว่าขอ้สอบวดัไดต้รงตวัชีวดั 

    0 หมายถึง    ไม่แน่ใจว่าขอ้สอบวดัไดต้รงตวัชีวดัหรือไม่ 

   -1 หมายถึง     แน่ใจว่าขอ้สอบวดัไม่กบัตรงตวัชีวดั 

  จากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence : IOC)  

ของผูเ้ชียวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ผูว้ิจ ัยได้ปรับปรุงแก้ไข

แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนตามขอเสนอแนะของผู ้เชียวชาญ  ซึงผูเ้ชียวชาญให้

ขอ้เสนอแนะว่า  ควรปรับปรุงคาํถามและตวัเลือกใหมี้ความกระชบัมากขึน 
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2.6 นาํแบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรืองสถานการณ์ดา้นทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาไปทดลองใช้ (Tryout) เพือตรวจสอบคุณภาพของ

เครืองมือกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร  ทีเคยเรียน

วิชานีมาก่อน  จาํนวน  35  คน 

2.7  นําผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้เพือหาคุณภาพของแบบทดสอบ  โดย

ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) ตามเกณฑร์ะหว่าง  0.20 – 0.80  และหาค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตาม

เกณฑต์งัแต่  0.20 ขึนไป  (Nunnally, 1967 : 215)  ซึงแบบทดสอบไดค่้าความยากง่ายระหว่าง  0.27 

- 0.80  และไดค่้าอาํนาจจาํแนกระหว่าง  0.20 – 0.47  แลว้คดัเลือกขอ้สอบไว ้ 30 ขอ้   

2.8 นํา แ บ บ ท ด สอ บผ ลสัม ฤท ธิท า ง กา ร เ รี ย น เ รื อ งสถา น ก า ร ณ์ ด้า น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  จาํนวน  30 ข้อ  ไปหาค่าความเชือมั น 

(Reliability)  โดยการตรวจสอบผลการวดัทีสมาํเสมอและคงทีใชว้ิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสนั  จาก

สูตร (KR – 20)  (Ebel and Frisbie, 1986 : 77-78)  ซึงไดค่้าเท่ากบั  0.96 

2.9  นําแ บบท ดสอบ ผลสัม ฤทธิทางก ารเ รียน  เ รือง สถา นการ ณ์ด้า น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาทีปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใชจ้ริงกับ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/8  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร  ซึงเป็นกลุ่มตวัอย่างใน

การวิจยัครังนี 

สรุปขนัตอนในการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองสถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา  มีขนัตอนรายละเอียดดงัแผนภูมิ 
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แผนภูมิที 4  ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียน 

เรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา 

 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัสุทธิวราราม  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  เกยีวกบัเนือหาสาระและตวัชีวดัในสาระที 5 : ภูมิศาสตร์ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3  การ

วดัและประเมินผลการเรียนรู้  และเอกสารทีเกยีวกบัวิธีการสร้างแบบทดสอบปรนยั 

วิเคราะหเ์นือหาสาระ  ตวัชีวดั  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เพือนาํไปสร้างตารางวิเคราะหข์อ้สอบ (Test Blueprint)  ทีวดัพฤติกรรมการ

เรียนรู้  6 ระดบั  คือ  ความรู้ความจาํ  ความเขา้ใจ  ประยุกตใ์ช ้ การวิเคราะห์  การประเมินค่า  และสร้างสรรค ์

สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองสถานการณด์า้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเป็นขอ้สอบ

ปรนยัแบบเลือกตอบ  จาํนวน  60 ขอ้  ใหค้รอบคลุมตามตวัชีวดั  โดยคาํถามในแต่ละขอ้มี  4 ตวัเลือก 

นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองสถานการณด์า้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเสนอต่ออาจารย์

ทีปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํ 

นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองสถานการณด์า้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาไปทดลองใช ้

(Tryout)  เพือตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4ทีเคยเรียนวิชานีมากอ่น  จาํนวน  35  คน 

นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองสถานการณด์า้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเสนอต่อ

ผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบความความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) ของแบบทดสอบแลว้ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบตาม

นาํผลการทดลองมาวิเคราะหร์ายขอ้เพือหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p)  

ค่าอาํนาจจาํแนก  (r) แลว้คดัเลือกขอ้สอบไว ้ 30 ขอ้ 

นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองสถานการณด์า้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาจาํนวน  30 ขอ้  ที

คดัเลือกไวไ้ปหาค่าความเชือมนั (Reliability) ใชว้ิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  จากสูตร (KR – 20)    

นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองสถานการณด์า้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาทีปรับปรุงแกไ้ข

แลว้ไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/8  ซึงเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครังนี 
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3.  แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  เป็นแบบทดสอบอตันัย  โดยมี

สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา  ซึงเป็นแบบทดสอบหลงัเรียน  

1 ฉบบั  มีสถานการณ์  5  สถานการณ์  แต่ละสถานการณ์มีขอ้คาํถาม  จาํนวน  4 ข้อ  ขอ้ละ 2 

คะแนน รวมข้อคาํถามทังหมด จาํนวน 20 ข้อ 40 คะแนน โดยมีขันตอนการสร้างและหา

ประสิทธิภาพของแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  ดงันี 

3.1  ศึกษาเอกสารและหลกัการเกียวกบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

3.2 จัดทาํแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแบบอตันัย  โดยมี

สถานการณ์ 5 เรือง  ในแต่ละสถานการณ์จะมีขอ้ยอ่ย  จาํนวน 4 ขอ้  ซึงการวดัความสามารถในการ

คิดแกปั้ญหาจะประกอบดว้ยความสามารถย่อย 4 ดา้น  ไดแ้ก่  1) การกาํหนดปัญหา  2) วิเคราะห์

ปัญหา  3) การเสนอวิธีการแกปั้ญหา  และ 4) ผลทีไดจ้ากการแกปั้ญหา  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์การ

ใหค้ะแนนเป็นระดบั  ดงัตารางที 6 

ตารางที 6  เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  ซึงผูว้ิจยัได ้  

                  สงัเคราะห์มาจากกระบวนการวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของ คีลลม์อลซ ์     

รายการ เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  การกาํหนดปัญหา 

2  หมายถึง  สามารถระบุปัญหาไดค้รบถว้นทุกปัญหา 

1  หมายถึง  ระบุปัญหาไดถ้กูตอ้งแต่ไม่ครบถว้น 

0  หมายถึง  ระบุปัญหาไม่ถกูตอ้ง / ไม่ระบุปัญหา 

2.  วิเคราะห์ปัญหา 

2  หมายถึง  อธิบายสาเหตุทีก่อใหเ้กิดปัญหาไดถ้กูตอ้ง  ชดัเจน 

1  หมายถึง  อธิบายสาเหตุทีก่อใหเ้กิดปัญหาถกูตอ้งแต่ไม่ชดัเจน 

0  หมายถึง  อธิบายสาเหตุทีก่อใหเ้กิดปัญหาไม่ถกูตอ้ง / ไม่อธิบาย

สาเหตุ 

3.  การเสนอวิธีการ 

แกปั้ญหา 

2  หมายถึง  เลือกวิธีการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสม  เป็นไปได ้ และอธิบาย 

ชดัเจน 

1  หมายถึง  เลือกวิธีการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสม  แต่ความเป็นไปไดน้อ้ย 

0  หมายถึง  เลือกวิธีการแกปั้ญหาไม่ถกูตอ้ง / ไม่ระบุวิธีการแกปั้ญหา 
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ตารางที 6  เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  ซึงผูว้ิจยัได ้  

                 สงัเคราะห์มาจากกระบวนการวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของ คีลลม์อลซ ์ (ต่อ) 

รายการ เกณฑ์การให้คะแนน 

4.  ผลทีไดจ้ากการ 

แกปั้ญหา 

2  หมายถึง  ระบุผลทีไดจ้ากการแกปั้ญหาไดถ้กูตอ้งและครอบคลุม   

1  หมายถึง  ระบุผลทีไดจ้ากการแกปั้ญหาไดถ้กูตอ้งแต่ไม่ครอบคลุม   

0  หมายถึง  ระบุผลทีไดจ้ากการแกปั้ญหาไม่ถกูตอ้ง / ไม่ระบุผล 

ทีมา :  Quellmalz, Needed : Better Method for Testing Higher Order Thinking Skill.  

           (Education Leadership, 1985). 29-35. 

ตารางที 7  เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

ช่วงคะแนนเฉลยี เกณฑ์การแปลความหมาย 

1.34 - 2.00 สูง 

0.67 - 1.33 ปานกลาง 

0.00 – 0.66 ตาํ 
 

3.3  เสนอแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  เรือง  สถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อมในทวีปอเมริกา  ต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือ

ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งทางภาษาและเนือหาแลว้ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบ

ตามคาํแนะนาํ  ซึงอาจารยที์ปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะว่า  ควรปรับเปลียนสถานการณ์ให้มีความใกล้

ตวัและเห็นปัญหาทีเกิดขึนไดอ้ย่างชดัเจน  เพือนาํไปแกปั้ญหาและประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั  

ควรปรับเปลียนคาํถามในแต่ละสถานการณ์ใหมี้ความชดัเจนมากยงิขึน  พร้อมทงัปรับสาํนวนภาษา

ใหมี้ความเหมาะสมและชดัเจน 

3.4  เสนอแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  เรือง  สถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเสนอต่อผูเ้ชียวชาญจาํนวน  3  คน  ได้แก่  

ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  และดา้นการวดัผลประเมินผล  เพือตรวจสอบ

ความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบทดสอบ  ตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Item 

Objective Congruence : IOC)  ของแบบทดสอบ และปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํ 
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แลว้เลือกแบบทดสอบทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่  0.50  ขึนไป  มีเกณฑ์ในการพิจารณาดงันี 

(Rovinelli and Hambleton 1977, อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และ องัคณา  สายยศ, 2539 : 248) 

  +1 หมายถึง    แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

    0 หมายถึง    ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

   -1 หมายถึง     แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

  จากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  

ของผูเ้ชียวชาญไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  แลว้นาํแบบทดสอบความสามารถในการคิด

แกปั้ญหามาปรับปรุงแกไ้ข  โดยใชส้ถานการณ์ทีเกียวขอ้งกบัเนือหาทีเรียน  หรือใชส้ถานการณ์ที

เกิดขึนในชีวิตประจาํวนัของคนในสงัคม  เพือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

3.5  นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรือง  สถานการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาทีปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใชจ้ริงกับ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/8  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร  ซึงเป็นกลุ่มตวัอย่างใน

การวิจยัครังนี 

สรุปขันตอนในการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เรือง

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  มีขนัตอนรายละเอียดดัง

แผนภูมิ 
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แผนภูมิที 5   ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เรือง  สถานการณ์

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา 

4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อการเรียนรู้โดย

ผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบซึงผูว้ิจยัไดน้าํวิธีการจดัการเรียนการ

สอนใหก้บัผูเ้รียน 2 วิธี  คือ  การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนการ

สอนแบบโครงงาน  โดยใชส้อบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลงัจบการทดลอง  มีขนัตอนการ

สร้าง  ดงันี 

4.1  ศึกษาแนวคิด  หลกัการ  ทฤษฎี  รูปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถามความ

คิดเห็นจากหนงัสือ  เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

4.2  นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

ชนัมธัยมศึกษาปีที 3ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบมี

ศึกษาเอกสารและหลกัการเกียวกบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

นาํแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาเรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม

ในทวีปอเมริกาทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/8  ซึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง

ในการวิจยัครังนี 

จดัทาํแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาแบบอตันยั  โดยมีสถานการณ์  5 เรือง   

ในแต่ละสถานการณ์จะมีขอ้ยอ่ย  จาํนวน  4 ขอ้ 

เสนอแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาเรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  ต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความเหมาะสมแลว้ปรับปรุงแกไ้ข

แบบทดสอบตามคาํแนะนาํ 

เสนอแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาเรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ  เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบทดสอบ   

ตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  ของแบบทดสอบแลว้ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํ 
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ลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า  5 ระดบั  ไดแ้ก่  5  หมายถึง  มากทีสุด  4  หมายถึง  มาก  3  

หมายถึง  ปานกลาง  2  หมายถึง น้อย  และ  1  หมายถึง  น้อยทีสุด  ซึงสอบถามความคิดเห็นของ

นกัเรียนทีมีต่อการเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบใน  3 ดา้น  คือ  

1)  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  2)  ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้  3)  ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการ

เรียนการสอน  โดยใชเ้กณฑก์ารแปลระดบัความคิดเห็นของเบสท์ (Best 1981 : 147  อา้งถึงในดวง

พร  อิมแสงจนัทร์, 2553 : 96)  ดงันี 

  ค่าเฉลีย  4.50 – 5.00 หมายถึง  มากทีสุด 

  ค่าเฉลีย  3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก 

  ค่าเฉลีย  2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 

  ค่าเฉลีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  นอ้ย 

  ค่าเฉลีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  นอ้ยทีสุด 

4.3  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3ทีมีต่อการ

เรียนรู้โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์ เพือตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมแลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ  ซึงอาจารยที์

ปรึกษาวิทยานิพนธใ์หข้อ้เสนอแนะว่า  ขอ้คาํถามในแต่ละดา้นควรเขียนให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบ

การจดัการเรียนการสอน  ปรับปรุงและแกไ้ขภาษาแต่ละขอ้ใหส้อดคลอ้งชดัเจน 

4.4  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3ทีมีต่อการ

เรียนรู้โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบเสนอต่อผูเ้ชียวชาญจาํนวน  

3 คน  ไดแ้ก่  ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา  ดา้นการจดัการเรียนการสอน    และดา้นการวดัผลประเมินผล  

เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาภาษาและเกณฑก์ารใหค้ะแนนของรายการประเมิน  แลว้นาํ

ผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective 

Congruence : IOC)  ซึงคีคาํนวณไดต้งัแต่  0.50  ขึนไป  ถือว่ามีความสอดคลอ้งอยู่ในเกณฑ์ที

ยอมรับได ้ ใชเ้กณฑก์ารพิจารณาดงันี (Rovinelli and Hambleton 1977, อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และ 

องัคณา  สายยศ, 2539 : 248) 

  +1 หมายถึง    แน่ใจว่าสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 

    0 หมายถึง    ไม่แน่ใจว่าสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 



105 
 

   -1 หมายถึง     แน่ใจว่าไม่สอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 

  จากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence : IOC)  

ของผูเ้ชียวชาญไดเ้ท่ากบั 1.00  แลว้นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3

ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบมาปรับปรุงขอ้

คาํถามในแต่ละดา้นควรเขียนใหก้ระชบั  สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมและมีความชดัเจน 

4.5  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการเรียนรู้

โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบไปจดัทาํเป็นฉบบัสมบูรณ์และ

นาํไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3/8  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร  

ซึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครังนี 

 สรุปขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อ

การเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  รายละเอียดดงัแผนภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 6  ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  

ศึกษาแนวคิด  หลกัการ  ทฤษฎี  รูปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากหนงัสือเอกสารและงานวิจยัทีเกยีวขอ้ง 

นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่าน

กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการออกแบบการจดัการเรียน

การสอนเชิงระบบเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ปรับปรุงแกไ้ขตาม

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการออกแบบการจดัการเรียน

การสอนเชิงระบบเสนอต่อผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาภาษาและเกณฑก์ารใหค้ะแนนของรายการ

ประเมิน  แลว้นาํผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบไป

จดัทาํเป็นฉบบัสมบูรณ์และนาํไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3/8  ซึงเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครังนี 
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การดําเนินการทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองกบันกัเรียนกลุ่มทดลองของตนเอง  ตามขนัตอนดงันี 

1.  ขนัก่อนการทดลอง  เป็นขนัทีผูว้ิจยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ดงันี 

1.1  สร้างเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ 

1.1.1 กรอบกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  

ซึงผูว้ิจยัไดส้ร้างแผนการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานและแผนการจดัการเรียนการ

สอนแบบโครงงานมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

1.1.2  แผนการจดัการเรียนการสอนทีผ่านกระบวนการออกแบบการ

จดัการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  ตามแนวการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานและ

การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

1.1.3  แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรืองสถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา 

1.1.4 แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาเรือง  สถานการณ์

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา 

1.1.5  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที3  ทีมี

ต่อการเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

1.2  ผูว้ิจยัชีแจงวตัถุประสงค์ของการวิจยัและอธิบายกระบวนการออกแบบ

การจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  บทบาท  หนา้ทีของนักเรียนในการปฏิบติักิจกรรมแก่นักเรียน

กลุ่มทดลอง 

1.3  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียน  

เรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา 

2. ขนัทดลองการวิจยัครังนีใชเ้วลาทดลองในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2558  รวม  

12  ชวัโมง  โดยผูว้ิจยัสอนใหน้ักเรียนกลุ่มทดลองดว้ยตนเองตามแผนการจดัการเรียนการสอนที

สร้างขึนจาํนวน  3 แผน   

3.  ขนัหลงัการทดลอง  หลงัจดัการเรียนการสอนครบตามแผนการจดัการเรียนการ

สอนทงั 3  แผน  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงันี 
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3.1 ทดสอบหลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในทวีปอเมริกา  และแบบทดสอบ

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

3.2  นกัเรียนทาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมอืและการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือสาํหรับการวิจยั  มีรายละเอียดดงันี 

1.1 ตรวจสอบคุณภาพของกรอบกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการ

สอนเชิงระบบและแผนการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบัแผนการจดัการเรียนการ

สอนแบบโครงงาน  ไดแ้ก่  ความถกูตอ้งทางภาษา  ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) ค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยผูเ้ชียวชาญ 

1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน  ได้แก่  

ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) โดยผูเ้ชียวชาญ   จากนันหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  หาค่า

ความเชือมนั (Reliability) ทีใชว้ิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสนั  จากสูตร (KR – 20)   

1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  

ได้แก่  ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) โดยผูเ้ชียวชาญหาคุณภาพของแบบทดสอบ   

1.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชัน

มธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิง

ระบบ ไดแ้ก่  ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity)  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) โดยผูเ้ชียวชาญ 

2.  การวิเคราะห์ขอ้มลู  ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  มีรายละเอียดดงันี 

2.1 ผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาก่อนและหลงัเรียนโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย (푥̅) ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) 
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2.2 แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย 

(푥̅) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.3  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการ

เรียนรู้โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย 

(푥̅) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตารางที 8  สรุปวิธีดาํเนินการวิจยั 

วัตถุประสงค์ วิธีการ เครืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  เพือศึกษาความสามารถ

ในการคิดแกปั้ญหา เรือง 

สถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี

ที 3 โดยผ่านกระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียนการ

สอนเชิงระบบ 

ทดสอบความสามารถใน

การคิดแกปั้ญหา   

แบบทดสอบ

ความสามารถในการ

คิดแกปั้ญหา   

ค่าเฉลีย (푥̅) และส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

และนาํขอ้มูลทีไดไ้ป

เปรียบเทียบกบัเกณฑ์การ

แปลความหมาย 

 

2.  เพือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิทางการเรียน  

เรือง สถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี

ที 3  โดยผ่านกระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียนการ

สอนเชิงระบบ 

ทดสอบวดัผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนก่อนและหลงั  

การจดัการเรียนการสอน  

โดยผ่านกระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียน

การสอนเชิงระบบ 

แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิทางการ

เรียน 

ค่าเฉลีย (푥̅) ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

และทดสอบค่าทีแบบไม่

เป็นอิสระต่อกนั (t-test  

dependent) 

3.  เพือศึกษาความคิดเห็น

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี

ที 3 ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่าน

กระบวนการออกแบบการ

จดัการเรียนการสอนเชิง

ระบบ  

สอบถามความคิดเห็นของ

นกัเรียนทีมีต่อการเรียนรู้

โดยผ่านกระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียน

การสอนเชิงระบบ 

แบบสอบถามความ

คิดเห็น 

ค่าเฉลีย (푥̅) และส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

และนาํขอ้มูลทีไดไ้ป

เปรียบเทียบกบัเกณฑ์การ

แปลความหมาย 
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บทที  4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรือง การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรืองสถานการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยผ่าน

กระบวนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ ผูว้ิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างซึงเป็นนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/8 ซึงกาํลงัศึกษาภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนวดัสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร สงักดัเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จาํนวน 49  

คน ซึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลากโดยใช้

หอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 1) กรอบกระบวนการออกแบบการจดัการ

เรียนการสอนเชิงระบบ 2) แผนการจดัการเรียนการสอนทีใชก้ระบวนการออกแบบการจดัการเรียน

การสอนเชิงระบบ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สถานการณ์ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา 4) แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 5) 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ ซึงผูว้ิจยัไดน้าํเนินการวิจยัตามขนัตอนและนาํเสนอผล

การวิเคราะห์ขอ้มลู โดยมีขนัตอนการดาํเนินการวิจยั ตามลาํดบัดงัต่อไปนี 

 ตอนที 1  ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เรือง สถานการณ์ดา้นทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผ่านกระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 
ตอนที 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง สถานการณ์ดา้นทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผ่านกระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 
ตอนที 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อการเรียนรู้โดย

ผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ   
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ตอนที 1  ผลการศึกษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหา เรือง สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3  โดยผ่านกระบวนการออกแบบ

การจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

การวิเคราะห์ขอ้มลูเพือตอบคาํถามของการวิจยัขอ้ที 1 ผลการศึกษาความสามารถในการคิด

แกปั้ญหา  เรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา ของนักเรียน

ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ก่อนเรียนและหลงัเรียน  โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการ

สอนเชิงระบบ    ดงัในรายละเอียดตารางที 9 

ตารางที 9  ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เรือง สถานการณ์ดา้นทรัพยากร    

                  ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยผา่น         
                  กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

สถานการณ์ปัญหา 

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ภาพรวม

ความสามารถ

ในการคิด

แกปั้ญหา 

การกาํหนด

ปัญหา 

(2.00 คะแนน) 

การวิเคราะห์

ปัญหา 

(2.00 คะแนน) 

การเสนอวิธีการ 

แกปั้ญหา 

(2.00 คะแนน) 

ผลทีไดจ้ากการ 

แกปั้ญหา 

(2.00 คะแนน) 

푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 푥̅ S.D. 

สถานการณ์ที 1 2.00 0.00 1.51 0.51 1.59 0.50 1.31 0.47 1.60 0.25 

สถานการณ์ที 2 1.73 0.45 1.53 0.50 1.47 0.50 1.39 0.49 1.53 0.03 

สถานการณ์ที 3 1.57 0.50 1.53 0.50 1.53 0.50 1.55 0.50 1.55 0.00 

สถานการณ์ที 4 1.67 0.47 1.69 0.47 1.53 0.50 1.69 0.47 1.65 0.02 

สถานการณ์ที 5 1.53 0.50 1.61 0.49 1.55 0.50 1.47 0.50 1.54 0.01 

x  1.70 0.38 1.57 0.49 1.53 0.50 1.48 0.48 1.57 0.11 

ระดบัความสามารถ สูง สูง สูง สูง 
สูง 

ลาํดบัที 1 2 3 4 

 

จากตารางที 9 พบว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเ รือง  สถานการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 โดยผ่าน

กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง ( x = 1.57, 

S.D. = 0.11)   
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หาก พิจารณาเป็นรายด้าน   พบว่าด้านทีมี ค่า เฉ ลียสูงสุด  คือ การกําหนดปัญหา                      

( x = 1.70, S.D. = 0.38) รองลงมา  ไดแ้ก่  การวิเคราะห์ปัญหา ( x = 1.57, S.D. = 0.49) การเสนอ

วิธีการแกปั้ญหา ( x = 1.53, S.D. = 0.50) และ ผลทีไดจ้ากการแกปั้ญหา ( x = 1.48, S.D.= 0.48)  

ตามลาํดบั 

ตอนที 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมในทวปีอเมริกา ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผ่านกระบวนการออกแบบ

การจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามของการวิจยัข้อที 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนเรือง  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา ของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ก่อนเรียนและหลงัเรียน  โดยผ่านกระบวนการออกแบบการจดัการ

เรียนการสอนเชิงระบบ  ดงัในรายละเอียดตารางที 10 

ตารางที 10  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผา่นกระบวนการ 
    ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

ผลสัมฤทธ ิ

ทางการเรียน 

จาํนวน

นักเรียน 

คะแนน

เตม็ 

คะแนน 

เฉลยี (풙) 

ส่วนเบยีงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
t p 

ทดสอบก่อนเรียน 49 30 16.34 2.29 
-29.82 .000 

ทดสอบหลงัเรียน 49 30 23.77 2.58 

 

จากตารางที 10  พบว่า  ผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผ่านกระบวนการออกแบบ

การจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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ตอนที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่าน

กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ   
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามของการวิจัยขอ้ที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการ

สอนเชิงระบบ  ดงัในรายระเอียดตารางที 11 

ตารางที 11  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อการเรียนรู้โดย   

                 ผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  

ความคดิเหน็ต่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ 
ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

x  S.D. 
ระดับความ

คดิเหน็ 

ลาํดบั

ที 

ด้านการจดักจิกรรมการเรียนการสอน 

1.  การจดัการเรียนการสอนส่งเสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิด

แกปั้ญหา 

4.22 0.71 มาก 3 

2.  การดว้ยจดัการเรียนการสอนส่งเสริมใหน้กัเรียนได้

ศึกษาคน้ควา้และแสวงหาความรู้ตนเอง 
4.57 0.50 มากทีสุด 2 

3.  การจดัการเรียนการสอนส่งเสริมใหน้กัเรียนนาํความรู้

ทีไดค้น้ควา้มาแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั 
4.61 0.49 มากทีสุด 1 

4.  การจดัการเรียนการสอนส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถ

ตดัสินใจร่วมกนักบัผูอื้น 
3.92 0.53 มาก 4 

5.  การจดัการเรียนการสอน เป็นการจดักิจกรรมทีให้

นกัเรียนไดท้าํงานอยา่งเป็นระบบ 
3.82 0.49 มาก 5 

รวม 4.23 0.28 มาก 2 

ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน 

6.  การจดัการเรียนการสอน เป็นการจดักิจกรรมทีให้

อิสระแก่นกัเรียนในการแสวงหาความรู้ 

 

4.53 

 

0.50 

 

มากทีสุด 

 

3 

7.  การจดัการเรียนการสอน ทาํใหน้กัเรียนไดร่้วมกนั

แสดงความคิดเห็น 
4.84 0.37 มากทีสุด 1 
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ตารางที 11  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อการเรียนรู้โดย   

     ผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ (ต่อ) 

ความคดิเหน็ต่อกระบวนการ 
ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

x  S.D. 
ระดับความ

คดิเหน็ 

ลาํดบั

ที 

8.  การจดัการเรียนการสอน เป็นการจดักิจกรรมทีทาํให้

นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งสนุกสนานและมีความสุข 
4.55 0.50 มากทีสุด 2 

รวม 4.64 0.23 มากทีสุด 1 

ด้านประโยชน์ทไีด้รับจากการเรียนการสอน 

9. การจดัการเรียนการสอน เป็นการจดักิจกรรมทีช่วยให้

นกัเรียนแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล   

4.00 0.54 มาก 1 

10.  การจดัการเรียนการสอนทาํใหเ้กิดการพฒันา

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั 
3.80 0.58 มาก 2 

รวม 3.90 0.37 มาก 3 

ค่าเฉลยีรวมทัง 3 ด้าน 4.26 0.18 มาก  

 

 จากตารางที 11  พบว่าความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อการเรียนรู้โดย

ผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก      

( x = 4.26, S.D. = 0.18)  

 หากพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด  คือ  ดา้นบรรยากาศการเรียนการ

สอน ( x = 4.64, S.D. = 0.23) รองลงมา  ไดแ้ก่  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ( x = 4.23, 

S.D. = 0.28)  และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนการสอน  ( x = 3.90, S.D. = 0.37) 

 จากการจดัการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิง

ระบบ  พบว่า  นักเรียนยงัไม่ค่อยเขา้ใจในขนัตอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่าง

ชัดเจน  ประกอบกับนักเรียนยงัขาดทักษะกระบวนการทาํงานกลุ่ม  จึงทาํให้นักเรียนไม่กล้า

แสดงออกและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพือนภายในกลุ่ม  นักเรียนทีเก่งก็จะคอยดาํเนินการ

เองทุกเรือง  จนทาํใหเ้พือนภายในกลุ่มขาดโอกาสในการเรียนรู้สิงต่าง  ๆ ซึงครูจาํเป็นตอ้งทาํความ

เขา้ใจกบันกัเรียนเกียวกบัขนัตอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอนให้ชดัเจนมากขึน  เพือให้

นกัเรียนเห็นคุณค่าของกิจกรรมการเรียนการสอนทีครูไดอ้อกแบบไว ้ เมือเวลาผา่นไปนกัเรียนเริมมี
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การปรับตวัในการเรียนรู้ทีดีขึนจนสามารถใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมดีขึนกว่าเดิม  มีความ

กระตือรือร้นในการทาํงานกลุ่ม  และมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม  โดยครูจะคอยดูแล

และใหค้าํปรึกษาอยูต่ลอด  นกัเรียนเริมทีจะกลา้แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังผูอื้น  คอย

ช่วยเหลือเพือนเมือเพือนในกลุ่มไม่เขา้ใจ  มีการวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นขนัตอนและมีการแบ่ง

หนา้ทีความรับผดิชอบกนัดี 
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บทที 5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรือง  การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  เรืองสถานการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผ่าน

กระบวนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ  ในครังนีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง 

(Experimental Research) ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวมีการสอบก่อนและสอบหลงั (One 

Group Pretest – Posttest Design)  โดยมีนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  

เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) โดยมีวตัถุประสงค์ดงันี  1) เพือศึกษาความสามารถใน

การคิดแกปั้ญหา เรือง สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  2) 

เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน  เรือง สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

ในทวีปอเมริกาของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยผ่านกระบวนการออกแบบการจดัการเรียน

การสอนเชิงระบบ 3) เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการเรียนรู้โดย

ผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  ซึงกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี 

คือ  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/8 จาํนวนนักเรียนทงัสิน 49 คนไดม้าโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลากโดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เครืองมือทีใชใ้น

การวิจยัไดแ้ก่  1) กรอบกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 2) แผนการจดัการ

เรียนการสอนทีใช้กระบวนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ 3) แบบทดสอบ

ผลสมัฤทธิทางการเรียน  เรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา  

4) แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนั

มธัยมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิง

ระบบ   
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สรุปผลการวจิยั 

 

การวิจัยเรือง การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  เ รืองสถานการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผ่าน

กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  สามารถสรุปผลการวิจยัดงันี 
1.  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เรือง สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผ่านกระบวนการออกแบบการ

จดัการเรียนการสอนเชิงระบบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง  

2.  ผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใน

ทวีปอเมริกา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  หลงัเรียนโดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการ

เรียนการสอนเชิงระบบ  สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

3.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

 

อภิปรายผล 

 

จากผลการวิจยัเรือง  การพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  เรืองสถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผ่าน

กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  สามารถอภิปรายผลดงันี 

1.  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เรือง สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผ่านกระบวนการออกแบบการ

จดัการเรียนการสอนเชิงระบบ พบว่าความความสามารถในการคิดแกปั้ญหาหลงัจากทีได้จดัการ

เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน นักเรียนมี

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง  เพราะการจดัการเรียนการสอนทีครู

ไดท้าํการออกแบบไวแ้ลว้นนั  คือ  การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ซึงเป็นวิธีการ

จดัการเรียนการสอนทีนักเรียนไดส้ร้างองค์ความรู้จากสถานการณ์ปัญหาทีนักเรียนสนใจ  ผ่าน
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กระบวนการกลุ่ม  การสืบคน้ขอ้มลู  กระบวนการทาํความเขา้ใจ  และกระบวนการแกปั้ญหาโดยใช้

เหตุผล  ซึงปัญหานนัจะมีความสมัพนัธก์บัชีวิตจริงและเป็นจุดเริมตน้ของกระบวนการเรียนรู้  โดย

ผูว้ิจยัไดมี้การกาํหนดสถานการณ์ปัญหาสิงแวดลอ้มต่างๆ เพือให้นักเรียนไดเ้ผชิญกบัสถานการณ์

ปัญหาและกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจและฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา  การแกปั้ญหา

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ซึงจะทาํใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจในปัญหานนัมากขึน  มีทางเลือกและวิธีการที

หลากหลายในการแกปั้ญหานนั  อีกทงัทาํใหน้ักเรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  กระบวนการคิด  และ

กระบวนการแกปั้ญหาต่างๆ  รวมทงัผูว้ิจยัไดมี้การจดัการเรียนการสอนทีเนน้กระบวนการกลุ่ม  ซึง

จะนาํไปสู่การคิดแกปั้ญหาร่วมกนั  นกัเรียนมีการแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนัอนันาํไปสู่

การเรียนรู้ทีเหมาะสม  ส่วนวิธีการสอนอีกวิธีหนึงก็คือ  การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  

เป็นการสอนทีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดศึ้กษาเรืองใดเรืองหนึงอย่างลึกซึงตามหัวขอ้ทีนักเรียนสนใจ  

มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ในดา้นการศึกษาคน้ควา้  วางแผน  และลงมือ

ปฏิบติัตามความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจของนักเรียนเอง  การสอนแบบโครงงานนัน

นักเรียนสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้กระบวนการแกปั้ญหา จากการทีนักเรียนไดล้งมือคน้ควา้ทาํ

รายงานดว้ยตนเองโดยตลอด โดยมีครูเป็นเพียงทีปรึกษาและแนะนาํ ถา้นักเรียนมีโอกาสกระทาํ

เช่นนีหลายๆครัง นกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการดงักล่าวซึงเป็นกระบวนการแกปั้ญหา 

หรือกระบวนการแสวงหาคาํตอบของปัญหาทีสงสยั จนทาํใหส้ามารถปรับใชก้ระบวนการดงักล่าว

นีในการแก้ปัญหาอืนๆได้ด้วย  จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทังสองวิ ธีโดยผ่าน

กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบทาํให้นักเรียนได้พฒันาความสามารถในการ

แกปั้ญหาไดดี้ขึน  เนืองจากครูไดน้าํวิธีการสอนทีผ่านการศึกษาและวิเคราะห์เป็นอย่างดีว่าเป็น

วิธีการสอนทีมีลกัษณะเหมือนกนัคือเน้นการพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา โดยการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนครูไดเ้น้นให้นักเรียนช่วยกนัคิดกาํหนดปัญหาหรือประเด็นทีตอ้งการ

ศึกษา  ซึงครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกียวกบัสถานการณ์ทีครูได้ยกตวัอย่างขึนมา  

เช่น  ปัญหานาํเน่าเสีย  ปัญหาการตดัไมท้าํลายป่า  เป็นตน้  แลว้ช่วยกนัหาขอ้สรุปเกียวกบัสาเหตุ  

ผลกระทบ  และแนวทางการแกไ้ขปัญหานัน  โดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนครูไดเ้น้นให้

นกัเรียนทาํกิจกรรมเป็นกลุ่ม  ซึงนักเรียนจะตอ้งมีการวางแผนการทาํงาน  แบ่งหน้าทีรับผิดชอบ  

และช่วยกนัศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  โดยนาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์และ
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ร่วมกนัอภิปรายหาขอ้สรุปจนทาํใหไ้ดแ้นวทางการแกไ้ขปัญหานัน  ซึงเป็นไปตามทีครูไดท้าํการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนไว ้ ซึงส่งผลใหน้ักเรียนสามารถคิดแกปั้ญหาไดอ้ย่างเป็นระบบ

มากขึน  นกัเรียนส่วนใหญ่ค่อนขา้งใหค้วามสนใจกบัวิธีการสอนทงัสองวิธีทีผา่นการออกแบบการ

จดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  เนืองจากทีผา่นมานกัเรียนตอ้งเผชิญกบัการจดัการเรียนการสอนที

เนน้การท่องจาํหรือเนน้ทฤษฎีมากกว่าการปฏิบติั  จึงทาํให้นักเรียนเกิดความสนใจในความแปลก

ใหม่ในการจัดการเรียนการสอน  รวมถึงบริบทของโรงเรียนทีส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้

ความสามารถในดา้นนีอยา่งกวา้งขวาง  โดยจดัใหมี้ Wifi และห้องสมุดสาํหรับนักเรียน  เพือความ

สะดวกในการสืบค้นขอ้มูล  วิธีการคิดแก้ปัญหา  เป็นกระบวนการทางสติปัญญาทีเกียวขอ้งกับ

กระบวนการคิดโดยอาศยัการรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์เดิม ร่วมกบัการคิดอย่างมีระบบ 

เพือให้บรรลุเป้าหมายทีตอ้งการหรือคาํตอบของปัญหาในแต่ละสถานการณ์   ซึงสอดคลอ้งกับ

แนวคิดของเวียร์ (Weir, 1974 : 18) ทีไดเ้สนอขนัตอนในการคิดแกปั้ญหาไวว้่าในขนัแรกนักเรียน

จะตอ้งระบุปัญหาจากสถานการณ์ทีครูไดก้าํหนด  แลว้หาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขของปัญหา  

โดยการศึกษคน้ควา้และทดลองเพือหาคาํตอบ  จนไดว้ิธีการแกปั้ญหานัน  สอดคลอ้งกบั สิริวรรณ 

ตะรุสานนท์ (2542 : 8) ทีกล่าวว่าความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  เป็นความสามารถในการนาํ

ความรู้ ความคิด ประสบการณ์เดิม และหลกัการของบุคคลมาใช้ในการแก้ปัญหาในแต่ละ

สถานการณ์  และสอดคลอ้งกบั มนวิภา อ่อนศรี (2541 : 25) ไดก้ล่าวว่า  ความสามารถในการคิด

แกปั้ญหา เป็นความสามารถทางสติปัญญาและความคิดทีนาํเอาประสบการณ์เดิมมาใชใ้นการคิด

แก้ปัญหาทีประสบใหม่โดยพิจารณาหาความสัมพันธ์จากข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องกับปัญหา  

สอดคลอ้งกบั สุวรรณา  วงษว์ิเชียร (2553 : 77-84)  ไดท้าํการวิจยัเรือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ

ทางการเรียน  และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ทีเรียน เรือง  

การคุม้โครองสิทธิผูบ้ริโภค  กลุ่มสาระสงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  โดยวิธีการจดัการเรียน

การสอนแบบปัญหาเป็นฐานกบัวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบหมวกคิดหกใบ  ผลการวิจยัพบว่า

ผลสมัฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนทีเรียนโดยวิธีการจดัการ

เรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานสูงกว่านกัเรียนทีเรียนโดยวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบหมวก

คิดหกใบ  และสอดคลอ้งกบัณัฐพร  เลิศพิทยภูมิ (2549 : 58-64)  ไดท้าํวจิยัเรือง  ผลของการจดัการ

เรียนการสอนแบบโครงงานในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ทีมีต่อความสามารถ
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ในการแก้ปัญหาและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2  

โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนทีเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยผ่านการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานไดค่้ามชัฌิมเลชคณิตของคะแนนความสามารถในการ

แก้ปัญหาสูงขึนหลังจากการทดลอง  และนักเรียนทีเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน  ไดค้ะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาสูงกว่ากลุ่มทีเรียนแบบปกติ 

จากการทีนักเรียนได้ทาํแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  พบว่า  โดย

ภาพรวมนกัเรียนมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยู่ในระดบัสูง  เมือพิจารณาจากค่าเฉลียเป็น

รายดา้นพบว่า  ดา้นการกาํหนดปัญหาอยูใ่นระดบัสูงทีสุดเป็นอนัดบัหนึง  เนืองจากสถานการณ์ที

นาํมานนัเป็นปัญหาทีเกิดขึนจริงในปัจจุบนั  และนกัเรียนอาจจะมีประสบการณ์เกียวกบัสถานการณ์

ปัญหานนัมาก่อน  หรืออาจจะพบเจอจากสือต่างๆ ทีมีอยู่ในปัจจุบนั  เช่น  โทรทศัน์  อินเตอร์เน็ต  

ซึงนกัเรียนในปัจจุบนันีส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  โดยเฉพาะ

โทรศพัท์มือถือทีสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ดว้ยการสืบค้นไดอ้ย่างรวดเร็ว   จึงทาํให้นักเรียน

สามารถระบุถึงปัญหาทีเกิดขึนได ้ ส่วนดา้นผลทีไดจ้ากการแกปั้ญหา  นักเรียนมีความสามารถอยู่

ในระดบัสูงเป็นลาํดบัสุดทา้ย  ทงันีเพราะการทีนกัเรียนจะมีความสามารถในคิดการแกปั้ญหาไดน้นั  

นกัเรียนจะตอ้งมองถึงผลกระทบและผลของการแกไ้ขปัญหา ซึงจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนในการคิด

ใหม้ากกว่านี  เพราะนกัเรียนบางคนยงัขาดทกัษะการคิด  ซึงเป็นการคิดแกปั้ญหาทีอยู่ในระดบัสูง

จึงจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฝึกฝนให้เพียงพอ  เมือพิจารณาในแต่ละสถานการณ์  พบว่า  ใน

สถานการณ์ที 4  นกัเรียนส่วนใหญ่สามารถทาํคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัสูงเป็นอนัดบัหนึง  เนืองจาก

สถานการณ์เกียวขอ้งกบัควนัพิษจากท่อไอเสียทีเกิดจากการจราจรติดขดั  ซึงนักเรียนส่วนใหญ่

จะต้องเดินทางโดยรถประจาํทางเป็นประจาํทุกวนั  จึงทาํให้นักเรียนเขา้ใจถึงสภาพปัญหาและ

สามารถคิดวิเคราะห์และหาแนวทางการแกปั้ญหานันไดดี้  ส่วนสถานการณ์ที 2  นักเรียนสามารถ

ทาํคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัสูงเป็นอนัดบัสุดทา้ย  เนืองจากสถานการณ์เกียวขอ้งกบัภาวะโลกร้อน

อนัเป็นปัญหาในระดบัโลก  ซึงอาจเป็นเรืองทีไกลจากตวันักเรียน  นักเรียนยงัไม่ไดรั้บผลกระทบ

โดยตรง  จึงมีผลทาํให้นักเรียนบางคนคิดแกปั้ญหาไดไ้ม่ค่อยดีเท่าทีควร  ซึงครูจะตอ้งช่วยเสริม

ความรู้เกียวกบัวิธีการแกไ้ขใหส้มบูรณ์และครอบคลุมมากกว่านี 
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2.  ผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใน

ทวีปอเมริกาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการ

สอนเชิงระบบ  สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการ

วิจัย   ขอ้ 1  ทังนีเนืองจากครูได้มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบและนํามา

ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน  ซึงมี  4 ขนัตอนดงันี  1) ขนัวิเคราะห์  ครูไดมี้การ

วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 2551  เกียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดัซึง

จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัเนือหา  เพือจะไดน้าํไปสู่การจดัการเรียนการสอนทีตรงตามหลกัสูตร

นนั  ในการจดัการเรียนการสอนครังนีครูไดใ้ชเ้นือหา  เรือง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ  ครูไดมี้การวิเคราะห์นักเรียนเกียวกบัความรู้เดิม  ทกัษะเดิม  

ทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีจะเรียน  และความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนในดา้นต่างๆ  เช่น  ความรู้  

ประสบการณ์  พฤติกรรม  และความพร้อมดา้นสงัคม  จากการสงัเกตพบว่า   นกัเรียนกาํลงัศึกษาอยู่

ในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3/8  ซึงเป็นนกัเรียนชายลว้นมีความรู้พืนฐานในเรืองสถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มมาจากชนัมธัยมศึกษาปีที  1 และ 2  นักเรียนส่วนใหญ่มีสมาธิ

ในการเรียนรู้ค่อนข้างสัน  แต่จะชอบลงมือปฏิบติัไม่ค่อยชอบทฤษฎี  นักเรียนส่วนใหญ่มีความ

รับผดิชอบพอสมควรและชอบแสดงออกเพือตอ้งการใหเ้พือนยอมรับ    ส่วนในดา้นสังคมนักเรียน

ส่วนใหญ่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัคนอืนได ้ มีนาํใจ  คอยช่วยเหลือซึงกนัและกนั  เคารพกฎกติกา  

และมีระเบียบวินยั  ซึงสอดคลอ้งกบั  พนม  เกตุมาน (2556)  กล่าวว่า นกัเรียนทีอยูใ่นช่วงของวยัรุ่น

มกัจะชอบความอิสระในการทาํสิงใดสิงหนึง  ซึงสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง  มีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจ  เป็นทียอมรับในกลุ่มเพือน  อยากรู้  อยากเห็น  อยากลอง  ชอบความตืนเตน้ทา้ทาย

เพือตอ้งการหาประสบการณ์ใหม่ๆ ซึงพฤติกรรมเหล่าจะส่งผลให้นักเรียนไดพ้ฒันาความสามารถ

ในการคิดแกปั้ญหา  โดยครูไดมี้การพิจารณาเลือกวิธีการสอนทีเหมาะสมทีสุดสาํหรับการจดัการ

เรียนการสอน  เพือพฒันานกัเรียนใหบ้รรลุตามผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัในหน่วยการเรียนนัน  โดย

ครูไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เกียวกบัวิธีการสอนทีเหมาะสมกบันักเรียนและวิธีการสอนนันจะตอ้ง

พฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาได ้ โดยศึกษาจากหนงัสือและเอกสารต่างๆทีเกียวขอ้ง  ซึง

ในการจดัการเรียนการสอนครังนีครูไดเ้ลือกวิธีสอน 2 วิธี  คือ  การจดัการเรียนการสอนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)  เป็นวิธีหนึงทีจะทาํให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่
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จากการใชปั้ญหาทีเกิดขึนในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้  เพือให้นักเรียนเกิด

ทกัษะในการคิดวิเคราะห์  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  และสามารถเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง  

และวิธีสอนอีกวิธีหนึง  คือ  การจดัการเรียนสอนแบบโครงงาน (Project based learning)  เป็นการ

จัดการเรียนการสอนทีให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  มีความสามารถในการคิด

แกปั้ญหาอย่างเป็นระบบและเกิดองค์ความรู้ใหม่ทีคงทน  ซึงการดาํเนินกิจกรรมของการจดัการ

เรียนการสอนแบบโครงงานก็มีความสอดคลอ้งกบัขนัตอนในการแกปั้ญหา  อนันาํไปสู่การพฒันา

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  ครูไดมี้การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนทีมีความสอดคลอ้ง

กบัวิธีการสอนทีนาํมาใชจ้ดัการเรียนการสอน เพือส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้และบรรลุผลการเรียนรู้

ทีคาดหวงัในแต่ละหน่วยการเรียน  ซึงครูไดศึ้กษาและทาํความเขา้ใจกบัวิธีการสอนทีเลือกมา  โดย

ปรับเพิมเติมเกียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวยั  ประสบการณ์เดิม  และ

ความสามารถในการเรียนของนกัเรียน  โดยครูจะเน้นให้นักเรียนทาํงานเป็นกลุ่ม  เพือให้นักเรียน

ไดเ้รียนรู้เกียวกบัการทาํงานอยา่งเป็นระบบ  มีการใชค้าํถาม  และการอภิปรายกนัภายในกลุ่มเพือ

แลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั  ครูไดพิ้จารณาเลือกวิธีการวดัและประเมินผลใหมี้ความครอบคลุม

ทงัดา้นความรู้  ทกัษะ  และเจตคติ  โดยมีการใชเ้ครืองมือในการวดัและประเมินผล  เช่น  แบบ

สงัเกต  แบบประเมินใบงาน  แบบทดสอบ  แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน  และ

แบบประเมินผงัมโนทศัน์  2)  ขนัออกแบบและพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน  ครูมีการ

ออกแบบกระบวนการจดัการเรียนการสอน  ซึงมีการจดัทาํกรอบกระบวนการออกแบบการเรียน

การสอนเชิงระบบ  เพือใหค้รูมีกระบวนการทาํงานทีเป็นระบบมากขึน  ในการจดัการเรียนการสอน

ครังนีครูต้องการพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน  ในสาระภูมิศาสตร์เรือง  

สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  โดยใชก้ารจดัการเรียนการ

สอนโดยปัญหาเป็นฐาน  และการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  เนืองจาก 2 วิธีการจดัการ

เรียนการสอนนี  มีการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนทีใชปั้ญหาหรือสถานการณ์ทีเกิดขึนจริงมา

ใชเ้ป็นสือในการจดัการเรียนการสอน  ซึงนกัเรียนไดล้งมือศึกษาคน้ควา้หาความรู้  โดยเริมตน้ดว้ย

การวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบตามกระบวนการและการเรียนรู้ดว้ยตนเองในลกัษณะของ

การคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลายแลว้นาํขอ้มลูมาอภิปราย  วิเคราะห์  สังเคราะห์

โดยใชเ้หตุผลมาประกอบการตดัสินใจ  เพือนาํไปสู่การแกปั้ญหาตามลาํดบัขนั  ซึงทงัสองวิธีการ
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จดัการเรียนการสอนนีส่งผลให้นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหาไดอ้ย่างเป็นระบบมากขึน  ในการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนนนัครูจะตอ้งกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  ระยะเวลา  และ

วิธีการวดัผลและประเมินผล  เพือพฒันาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  และนํา

ขอ้มูลทีไดจ้ากการออกแบบการจดัการเรียนการสอนมาสร้างเป็นแผนการจดัการเรียนการสอน  

ก่อนทีครูจะนาํกรอบกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ  แผนการจดัการเรียนการ

สอน  และเครืองมือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  ซึงไดผ้่านการวิเคราะห์และตรวจสอบจาก

ผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้น  แลว้ครูทาํการปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้งตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ  3)  

ขนัดาํเนินการจดัการเรียนการสอน  ครูไดน้าํแผนการจดัการเรียนการสอนมาใชใ้นการจดัการเรียน

การสอนตามขนัตอนการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : 

PBL)  และการจดัการเรียนสอนแบบโครงงาน (Project based learning)ทีไดอ้อกแบบไว ้ ครูไดท้าํ

การวดัและประเมินผล  โดยเลือกวิธีการและเครืองมือทีใชใ้ห้มีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมที

ตอ้งการวดั  เพือใหน้กัเรียนบรรลุตามจุดประสงคที์ครูไดก้าํหนดไว ้ และ 4)  ขนัวดัและประเมินผล  

ครูวดัและประเมินผลกระบวนการออกแบบเชิงระบบ  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของ

นกัเรียนทีมีต่อกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ  เมือครูไดด้าํเนินการจดัการเรียน

การสอนตามขันตอนของกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ  มีผลทําให้

กระบวนการจดัการเรียนการสอนของครูเป็นระบบมากขึนและส่งผลให้การจดัการเรียนการสอน

นนัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึงสอดคลอ้งกบัทิศนา  แขมมณี  (2554 : 199)  ไดก้ล่าวว่า  วิธีการ

เชิงระบบ  เป็นแนวคิดทีใชใ้นการจดัการสิงต่างๆ ให้เป็นระเบียบเพือนาํไปสู่เป้าหมายทีตอ้งการ  

ซึงต้องอาศัยความสามารถในการจําแนกแยกแยะองค์ประกอบทีสําคัญของสิงนันและจัด

ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบเหล่านนัใหส่้งเสริมกนัอยา่งเป็นระเบียบสอดคลอ้งกบัลดัดา ศุขปรีดี 

(2523 : 8) ไดก้ล่าวว่า  วิธีการเชิงระบบ  เป็นระบบการทาํงานทีสังเคราะห์และสัมพนัธ์กบัส่วน

ต่างๆ ภายในโครงสร้างของแนวความคิด  ซึงจะนาํขบวนการใหด้าํเนินติดต่อกนัไปสู่เป้าหมายอยา่ง

มีประสิทธิภาพ  ซึงสอดคลอ้งกบั เอฟเต็กฮาร์ (Eftekhar, 1999 : DAI-B59/10 : 5522) ไดท้าํการวิจยั

เรือง รูปแบบพลวตัของระบบการเรียนการสอน เพือช่วยการปรับรือระบบ (รูปแบบการเรียน)  

พบว่า  ทิศทางทงัหลายทีพบ มีความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัทิศทางของระบบการสอน/ การเรียน ซึง

ทิศทางทีพบเป็นความคิดรวบยอดใหม่ ทีสัมพนัธ์กบักระบวนการคิดทีเป็นส่วนสาํคญัในเทคนิค
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การเรียนรู้  สอดคลอ้งกบั  สกุณี  จนัทร์ลกัษมี (2548 : 79)  ไดท้าํวิจยัเรืองการสอนทกัษะการพดูขนั

พืนฐานด้วยวิธีการเชิงระบบ  สาํหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ผลการวิจยัพบว่า  

นกัเรียนทีเรียนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนการสอนทกัษะการพดูขนัพืนฐานดว้ยวิธีการเชิงระบบ  มี

ผลสมัฤทธิทางการพูดดา้นทกัษะพิสัยและพุทธิพิสัยสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั  .001 

นอกจากนีในการจดัการเรียนการสอน  เรืองสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา  ครูไดเ้ลือกจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานและจดัการเรียน

การสอนแบบโครงงาน  ซึงเป็นวิธีการทีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดค้น้พบปัญหาดว้ยตนเอง  ประเมิน

วิธีการแกปั้ญหา  เพือเลือกแนวทางทีเป็นวิธีแกปั้ญหาทีดีทีสุด  ซึงในการจดัการเรียนการสอนโดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน  ครูได้ดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จากเหตุการณ์ที

เกิดขึนจริงในปัจจุบนั  และสือการเรียนการสอนทีจะกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความอยากจะแสวงหา

ความรู้เพือนํามาแก้ปัญหา  โดยเฉพาะในแผนการจัดการเรียนการสอนที 1 และ 2  เรือง  

สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ ครูไดจ้ดั

กิจกรรมบิงโกสิงแวดลอ้ม  โดยมีการนาํสถานการณ์ปัญหาสิงแวดลอ้มทีเกิดขึนในปัจจุบนัมาร่วม

กนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นกนั  ครูใชภ้าพเป็นสือการสอนเพือใหน้ักเรียนไดเ้ขา้ใจสภาพปัญหา

นนัมากขึน  มีการแบ่งกลุ่มใหน้กัเรียนช่วยกนัระดมสมองและอภิปรายเกียวกบัหัวขอ้สถานการณ์

ปัญหาทีครูไดก้าํหนดให ้ โดยนกัเรียนไดมี้การวางแผนการดาํเนินงาน  แบ่งหน้าทีกนัทาํงาน  และ

ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ในการเรียนการสอนในช่วงแรก  นกัเรียนบางคนยงั

ไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือเท่าทีควร  นักเรียนบางคนขาดความเชือมนัในตนเอง  ไม่ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของเพือน  และนกัเรียนบางกลุ่มแบ่งหนา้ทีความรับผิดชอบไม่เป็น  นักเรียนทีเก่งก็จะคอย

ดาํเนินการเองทุกเรือง  ส่วนเพือนทีเหลือก็จะขาดโอกาสในการเรียนรู้และไม่เห็นความสาํคญัของ

การทาํงานเป็นกลุ่ม  จึงมีผลทาํใหง้านของกลุ่มนนัล่าชา้  เสร็จไม่ทนัเวลา   นักเรียนไดเ้สนอว่าควร

จะมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีหลากหลาย  เพราะไม่ชอบทาํงานเป็นกลุ่ม  เนืองจากเกิดการ

เอารัดเอาเปรียบกนัภายในกลุ่ม  ครูจึงตอ้งชีแจงวตัถุประสงคข์องการทาํงานกลุ่มใหก้บันกัเรียนกลุ่ม

นันได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ในการทาํงานกลุ่มมากขึน  คอยให้คาํปรึกษาและกาํลงัใจอยู่

ตลอดเวลา ซึงสอดคลอ้งกบัวลัลี สตัยาศยั (2547 : 16) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนโดยใช้
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ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL  คือวิธีการเรียนรู้ทีเริมตน้ดว้ยการใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนไป

ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ จากแหล่งวิทยาการทีหลากหลาย  เพือนํามาใช้ในการ

แกปั้ญหา  โดยมีการศึกษาหรือเตรียมตวัล่วงหน้าเกียวกบัปัญหาดงักล่าวมาก่อน  การจดัการเรียน

การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นวิธีการเรียนเป็นกลุ่มย่อยเรียนรู้โดยใชป้ระเด็นสาํคญัในกรณี

ปัญหาทีเป็นจริงหรือกาํหนดขึน  เป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียนศึกษาดว้ยตนเอง  โดยการสืบคน้ขอ้มูล

หาความรู้หรือทกัษะต่างๆ  แลว้นาํความรู้ทีคน้หามาเล่าสู่กนัฟัง  พร้อมทงัร่วมกนัอภิปรายแลว้ลง

ข้อสรุปความรู้ใหม่  โดยการชีนําตนเองซึงผูเ้รียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่าน

กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างมีความหมายซึงตรงกับทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง                  

(Constructvism) ตามแนวคิดของเพียเจต์ (Piaget) ทีได้ให้แนวคิดไวว้่า  การเรียนรู้จะเกิดขึนก็

ต่อเมือผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม  ผูเ้รียนจะสามารถสร้างความรู้ไดจ้ากประสบการณ์

ส่วนตวัและนกัเรียนกบัครูจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั  ซึงสอดคลอ้งกบั ชวลิต ชูกาํแพง (2551 : 135) 

ทีกล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป็นรูปแบบการเรียนรู้ทีนักเรียนจะ

สามารถสร้างความรู้จากการใชปั้ญหาทีเกิดขึนในโลกแห่งความจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้  

สอดคลอ้งกบั ขวญัตา บวัแดง  (2553 : 74-80) และสุวรรณา วงษ์วิเชียร (2553 : 77-84) ไดท้าํวิจยั

เรืองการศึกษาผลการเรียนรู้  เรืองวิกฤตการณ์สิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  ของนักเรียนชัน

มธัยมศึกษาปีที 5  ทีจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และเรือง  การเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธิทางการเรียน  และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ที

เรียน เรือง  การคุม้โครองสิทธิผูบ้ริโภค  กลุ่มสาระสงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  โดยวิธีการ

จัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบหมวกคิดหกใบ  

ตามลาํดบั  ผลการวิจยัส่วนหนึงพบว่าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ทาํให้ผลการเรียนรู้

หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   

ส่วนการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  เป็นการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที

ใหน้กัเรียนเป็นผูต้งัประเด็นปัญหา  ซึงปัญหานนัมาจากความสนใจใคร่รู้ของตวันักเรียนเองและลง

มือคน้ควา้หาคาํตอบเริมตน้ดว้ยการวางแผนการทาํงานอย่างเป็นระบบตามกระบวนการและการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองในลกัษณะของการคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลายแลว้นาํขอ้มลูมา

อภิปราย  วิเคราะห์  สังเคราะห์โดยใชเ้หตุผลมาประกอบการตดัสินใจ  เพือนาํไปสู่การแกปั้ญหา
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ตามลาํดบัขนั  โดยเฉพาะในแผนการจดัการเรียนการสอนที 3  เรือง  สถานการณ์สิงแวดลอ้มใน

ทวีปอเมริกากบัการแกปั้ญหาสิงแวดลอ้มในประเทศไทย  ซึงครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแลว้ระดม

ความเห็นกันเกียวกับการกาํหนดหัวข้อปัญหาสิงแวดลอ้มทีตอ้งการศึกษา  นักเรียนแต่ละคนก็

ช่วยกนัเสนอปัญหาสิงแวดลอ้มต่างๆ  ทีน่าสนใจ  เช่น  ปัญหาขยะในชุมชนแสงจนัทร์  ปัญหานาํ

ท่วมในกรุงเทพฯ  เป็นตน้  นักเรียนมีการวางแผนการดาํเนินงานและแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบ  

โดยนกัเรียนแต่ละคนก็จะแยกยา้ยกนัไปหาขอ้มูลจากแหล่งสืบคน้ต่างๆ  เช่น  เว็บไซต์  ห้องสมุด  

ป้ายนิเทศ  หรือศึกษาจากผูรู้้  เป็นตน้  แลว้นาํขอ้มูลทีไดม้าตรวจสอบและอภิปรายกนัภายในกลุ่ม  

ซึงนกัเรียนไดฝึ้กการวางแผนการทาํงานทีเป็นระบบและเรียนรู้ดว้ยตนเอง  จนสามารถนาํความรู้มา

แกไ้ขปัญหาได ้ นักเรียนเริมเขา้ใจและคุน้เคยกบัเพือนในกลุ่ม  เริมกลา้แสดงออกมากขึน  มีการ

ช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม  เมือคนใดคนหนึงในกลุ่มไม่เขา้ใจ  สมาชิกในกลุ่มก็จะอธิบายและร่วมกนั

แกไ้ขปัญหา  อภิปรายในกลุ่มจนเขา้ใจ  เนืองจากวยัของนกัเรียนมีความใกลเ้คียงกนัมาก  จึงทาํให้

นกัเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นต่อการเรียนเป็นพิเศษ  เพือให้ผลงานของตนเองและกลุ่ม

ออกมาดีทีสุด  นักเรียนทุกคนจึงร่วมมือกนัทาํกิจกรรมตามลาํดบัขนัตอนอย่างเต็มที  บรรยากาศ

ภายในการเรียนนันเป็นกันเอง  ไม่เคร่งเครียด  และมีความสนุกสนาน  แต่มีนักเรียนบางคนให้

ขอ้เสนอว่าควรเพิมเวลาในการทาํโครงงาน  และควรใหน้าํเสนอขอ้มลูในรูปแบบทีหลากหลาย  ซึง

สอดคลอ้งกบั เลนเซอร์ (Lenschow 1996, อา้งถึงใน สมคัรสมร ภกัดีเทวา, 2553 : 130)  ทีกล่าวว่า  

การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  เป็นการทาํกิจกรรมร่วมกนั  ช่วยเหลือในการแกปั้ญหาที

เกิดขึนในกลุ่ม  ดว้ยวิธีการปฏิบติัจริงเพือเรียนรู้วิธีการแกปั้ญหา  อนันาํไปสู่ความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์  แสวงหาขอ้มลูและแนวทางในการแกปั้ญหา  สอดคลอ้งกบัลดัดา  ภู่เกียรติ (2542 : 2)  

ทีกล่าวว่า  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  เป็นการศึกษาค้นควา้เกียวกบัสิงหนึงหรือ

หลายๆ สิงทีอยากรู้คาํตอบให้ลึกซึง  หรือเรียนรู้ในเรืองนันๆ ให้มากขึน  โดยใชก้ระบวนการวิธี

การศึกษาอยา่งมีระบบเป็นขนัตอนมีการวางแผนในการศึกษาอยา่งละเอียดปฏิบติังานตามแผนทีวาง

ไวจ้นไดข้อ้สรุปหรือผลสรุปในคาํตอบเรืองนันๆ  สอดคลอ้งกบัสิริมา วชัรากร (2546 : 72-79)  ทาํ

วิจยัเรือง  ผลของการเรียนแบบโครงงานเรือง ปัญหาสังคมในวิถีชีวิต ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม ของนักเรียนระดับชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ผลการวิจยัพบว่า   ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 
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4 ทีเรียนสาระสงัคมศึกษา โดยใชก้ารจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน คะแนนหลงัเรียนสูงกว่า

คะแนนก่อนเรียน  และสอดคลอ้งกบั มลิวรรณ  ทองคาํ (2551 : 60 – 61)  ทาํวิจยัเรือง  การศึกษา

ความรู้เรือง  การแกปั้ญหาสิงแวดลอ้มโดยใชกิ้จกรรมโครงงาน  ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  

โรงเรียนโนนหนัวิทยาคม  ผลการวิจยัพบว่า  ในดา้นผลสมัฤทธิทางการเรียน  นักเรียนร้อยละ  100  

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

3.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  พบว่านกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบั

เห็นดว้ยมาก  เพือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นบรรยากาศการเรียนการสอนมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมากทีสุดเป็นลาํดบัทีหนึง  ทงันีเพราะในการจดัการเรียนการสอน  นักเรียนไดใ้ห้

ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในทุกสถานการณ์และทุกหัวขอ้ทีครูใชใ้นการจดัการเรียน

การสอน  นกัเรียนเกิดการพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง  กลา้คิดกลา้แสดงออก  และมีความเชือมนั

ในตนเองมากขึน  อีกทงัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีครูไดเ้ตรียมไวเ้พือจดัการเรียนการสอน

กบันกัเรียน  เช่น  เกมบิงโกสิงแวดลอ้ม  การวาดภาพสะทอ้นความคิด  การทาํกิจกรรมกลุ่ม  เป็น

ต้น  กิจกรรมเหล่านีลว้นทาํให้นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานทีจะเรียนรู้   และส่วนด้าน

ประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนการสอนก็อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากแต่อยูใ่นลาํดบัสุดทา้ย  เนืองจาก

ครูเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ทีไกลตวันกัเรียนเกินไป  จึงทาํใหน้กัเรียนมองไม่เห็นถึงประโยชน์

ทีจะนําไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ และวยัของนักเรียนในยุคนีอยู่ในช่วงเจนเนอเรชัน

(Genneration Z) ซึงเป็นพวกทีมีลกัษณะนิสยัทีชอบใชอิ้นเทอร์เนต  ทาํสิงใดอยากไดผ้ลตอบแทน

อย่างรวดเร็ว  ไม่ชอบการรอคอย (วิจารณ์  พานิช, 2555 : 4) ครูควรนาํปัญหาหรือสถานการณ์ที

น่าสนใจเป็นใกลต้วั  และนาํเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ใหม้ากขึน  และครูกาํหนดเวลาในการทาํกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ

ของนกัเรียน  เพราะนกัเรียนบางกลุ่มจะตอ้งเรียบทาํกิจกรรมนันให้เสร็จทนัเพือนในกลุ่มอืน  จึงมี

ผลทาํใหน้กัเรียนบางคนขาดการพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  ครูควรเพิมระยะเวลาใน

การทาํกิจกรรมใหม้ากกว่านี  เพือให้นักเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาความสามารถในการคิด

แกปั้ญหาทีดียงิขึน  ส่วนในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนบางส่วนมีความเห็นว่า

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูยงัไม่สามารถทาํให้นักเรียนทาํงานได้อย่างเป็นระบบ  
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เนืองจากครูอธิบายขนัตอนการทาํกิจกรรมยงัไม่ละเอียดเท่าทีควร  จึงทาํใหน้กัเรียนบางคนไม่เขา้ใจ

ในกระบวนการทาํงานของกลุ่ม  ครูควรอธิบายและตวัอย่างให้ละเอียดชดัเจนมากขึน  เปิดโอกาส

ใหน้กัเรียนไดซ้กัถามขอ้สงสยัต่างๆ ไดอ้ยา่งเต็มที  เพือให้นักเรียนไดเ้ขา้ใจและสามารถทาํงานได้

เป็นระบบมากขึน  ซึงสอดคลอ้งกบั โพลยา (Polya 1957  อา้งถึงในสิริพร  ทิพยค์ง  และคณะ,  2544 

: 70-72)  ทีไดก้ล่าวว่า   บทบาทของครูนนัจะตอ้งช่วยเหลือนักเรียนในขณะแกปั้ญหาและตอ้งการ

ความช่วยเหลือในการแกปั้ญหา  นักเรียนตอ้งการเวลาในการคิด  พิจารณา  วิเคราะห์คาํถาม  หา

คาํตอบและตรวจสอบคาํตอบ  สอดคลอ้งกบั พิมพนัธ์   เดชะคุปต์  (2544 : 57) ไดก้ล่ าวถึงบทบาท

ของครูว่า  ครูจะตอ้งเป็นผูก้ระตุน้ให้นักเรียนคิด  คอยให้การเสริมแรง  ให้คาํปรึกษา  และคอย

อาํนวยความสะดวกในดา้นบรรยากาศ  สืออุปกรณ์การสอนแก่นกัเรียน  และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ  ขวญัตา  บัวแดง (2553 : 79)  ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรือง  การศึกษาผลการเรียนรู้  เรือง

วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  ทีจดัการเรียนการสอน

โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  พบว่าความคิดเห็นของนกัเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการวิจัยเรือง  การพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  เรืองสถานการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  โดยผ่าน

กระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  ในครังนีผูว้ิจยัมีขอ้คน้พบและแนวคิดที

เป็นขอ้เสนอแนะดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้ 

 1.  จากผลการวิจยัพบว่า  ในการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  ผูว้ิจยัตอ้ง

วิเคราะห์เนือหาทีจะจดัการเรียนการสอนใหดี้เสียก่อน  แลว้นาํมาแบ่งหน่วยการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม

และเพียงพอกบัระยะเวลาทีครูไดก้าํหนดไว ้ เพือใหน้กัเรียนไดท้าํความเขา้ใจและฝึกความสามารถ

ของตนไดอ้ยา่งเต็มที 
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 2.  จากผลการวิจยัพบว่า  ในการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  ผูว้ิจยัควร

คาํนึงถึงอายขุองนกัเรียนและหลกัจิตวิยาวยัรุ่นใหม้ากขึน  ซึงครูจะไดมี้แนวทางการเลือกกิจกรรม

การเรียนการสอนทีหลากหลายและเหมาะสมกบันักเรียน  เพือให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจทีอยากจะ

เรียนรู้ในเนือหาสาระทีครูสอน   

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 

 1.  ควรนาํกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบไปประยุกต์ใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมในสาระอืนๆ เช่น  

ประวติัศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หนา้ทีพลเมืองฯ  เป็นตน้  โดยให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้

และตวัชีวดั 

 2.  ควรนาํกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบไปพฒันาเจตคติของ

นกัเรียนในดา้นจิตสาํนึกรักษสิ์งแวดลอ้ม  
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ตารางที.  12  แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนกบัตวัชี5 วดั (IOC) 

ข้อสอบ 
ข้อที 

ผลการประเมนิ 

∑R  IOC ผู้เชียวชาญ 
คนที 1 

ผู้เชียวชาญ 
คนที 2 

ผู้เชียวชาญ 
คนที 3 

1 +1 0 +1 +2 0.67 

2 +1 +1 +1 +3 1 

3 +1 +1 +1 +3 1 

4 +1 +1 +1 +3 1 

5 +1 +1 +1 +3 1 

6 +1 0 +1 +2 0.67 

7 +1 +1 +1 +3 1 

8 +1 +1 +1 +3 1 

9 0 +1 +1 +2 0.67 

10 +1 +1 +1 +3 1 

11 +1 +1 +1 +3 1 

12 +1 0 +1 +2 0.67 

13 +1 +1 0 +2 0.67 

14 +1 +1 +1 +3 1 

15 +1 0 +1 +2 0.67 

16 +1 0 +1 +2 0.67 

17 +1 +1 +1 +3 1 

18 +1 +1 0 +2 0.67 

19 +1 0 0 +1 0.33 

20 +1 +1 +1 +3 1 

21 +1 +1 +1 +3 1 

22 +1 0 +1 +2 0.67 

23 +1 0 +1 +2 0.67 

24 +1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที. 12 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบผลสมัฤทธิ8 ทางการเรียนกบัตวัชี5วดั (IOC) (ต่อ) 

ข้อสอบ 
ข้อที 

ผลการประเมนิ 

∑R  IOC ผู้เชียวชาญ 
คนที 1 

ผู้เชียวชาญ 
คนที 2 

ผู้เชียวชาญ 
คนที 3 

25 +1 +1 +1 +3 1 

26 0 +1 +1 +2 0.67 

27 +1 +1 +1 +3 1 

28 +1 +1 +1 +3 1 

29 +1 0 +1 +2 0.67 

30 +1 +1 +1 +3 1 

31 +1 +1 +1 +3 1 

32 +1 +1 +1 +3 1 

33 +1 +1 +1 +3 1 

34 0 +1 +1 +2 0.67 

35 +1 +1 +1 +3 1 

36 +1 0 +1 +2 0.67 

37 +1 +1 +1 +3 1 

38 +1 +1 +1 +3 1 

39 +1 +1 +1 +3 1 

40 +1 +1 +1 +3 1 

41 +1 +1 +1 +3 1 

42 0 +1 +1 +2 0.67 

43 +1 +1 +1 +3 1 

44 +1 +1 +1 +3 1 

45 +1 +1 +1 +3 1 

46 +1 +1 +1 +3 1 

47 +1 +1 +1 +3 1 

48 +1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที. 12 แสดงความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบผลสมัฤทธิ8 ทางการเรียนกบัตวัชี5วดั (IOC) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบ 
ข้อที 

ผลการประเมนิ 

∑R  IOC ผู้เชียวชาญ 
คนที 1 

ผู้เชียวชาญ 
คนที 2 

ผู้เชียวชาญ 
คนที 3 

49 +1 +1 +1 +3 1 

50 +1 +1 +1 +3 1 

51 +1 +1 +1 +3 1 

52 +1 +1 +1 +3 1 

53 0 +1 +1 +2 0.67 

54 +1 +1 +1 +3 1 

55 +1 +1 +1 +3 1 

56 +1 +1 +1 +3 1 

57 +1 +1 +1 +3 1 

58 0 +1 +1 +2 0.67 

59 +1 +1 +1 +3 1 

60 +1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที. 13  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ8 ทาง 

                    การเรียน  เรื.อง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน 

ข้อ 
จํานวนคน
ทีตอบถูก 

p r 
คุณภาพ
ข้อสอบ 

ข้อ 
จํานวนคน
ทีตอบถูก 

p r 
คุณภาพ
ข้อสอบ 

1 19 0.63 0.2 ใชไ้ด ้ 24 8 0.27 0.27 ใชไ้ด ้

2 23 0.77 0.2 ใชไ้ด ้ 25 27 0.9 0.07 ใชไ้ม่ได ้

3 12 0.4 0.13 ใชไ้มไ่ด ้ 26 12 0.4 0.13 ใชไ้ม่ได ้

4 9 0.3 -0.07 ใชไ้มไ่ด ้ 27 19 0.63 0.2 ใชไ้ด ้

5 17 0.57 0.2 ใชไ้ด ้ 28 21 0.7 -0.07 ใชไ้ม่ได ้

6 16 0.53 0.27 ใชไ้ด ้ 29 28 0.93 -0.13 ใชไ้ม่ได ้

7 18 0.6 0.13 ใชไ้มไ่ด ้ 30 24 0.8 0.27 ใชไ้ด ้

8 17 0.57 0.2 ใชไ้ด ้ 31 24 0.8 0.4 ใชไ้ด ้

9 10 0.33 -0.13 ใชไ้มไ่ด ้ 32 21 0.7 0.2 ใชไ้ด ้

10 17 0.57 0.2 ใชไ้ด ้ 33 7 0.23 -0.07 ใชไ้ม่ได ้

11 19 0.63 -0.07 ใชไ้มไ่ด ้ 34 30 1 0 ใชไ้ม่ได ้

12 16 0.53 0.13 ใชไ้มไ่ด ้ 35 21 0.7 0.2 ใชไ้ด ้

13 4 0.13 0 ใชไ้มไ่ด ้ 36 15 0.5 -0.07 ใชไ้ม่ได ้

14 16 0.53 0.13 ใชไ้มไ่ด ้ 37 26 0.87 0.13 ใชไ้ม่ได ้

15 17 0.57 0.2 ใชไ้ด ้ 38 19 0.63 0.2 ใชไ้ด ้

16 23 0.77 0.2 ใชไ้ด ้ 39 24 0.8 0.27 ใชไ้ด ้

17 24 0.8 0.27 ใชไ้ด ้ 40 17 0.57 0.33 ใชไ้ด ้

18 5 0.17 -0.07 ใชไ้มไ่ด ้ 41 8 0.27 0.13 ใชไ้ม่ได ้

19 19 0.63 0.2 ใชไ้ด ้ 42 22 0.73 0.13 ใชไ้ม่ได ้

20 18 0.6 0 ใชไ้มไ่ด ้ 43 22 0.73 0.27 ใชไ้ด ้

21 17 0.57 0.47 ใชไ้ด ้ 44 9 0.3 -0.2 ใชไ้ม่ได ้

22 16 0.53 0.4 ใชไ้ด ้ 45 24 0.8 0.27 ใชไ้ด ้

23 7 0.23 -0.07 ใชไ้มไ่ด ้ 46 13 0.43 0.33 ใชไ้ด ้
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ตารางที. 13  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ8 ทางการ   

                    เรียน  เรื.อง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา (ต่อ) 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน 

ข้อ 
จํานวนคน
ทีตอบถูก 

p r 
คุณภาพ
ข้อสอบ 

ข้อ 
จํานวนคน
ทีตอบถูก 

p r 
คุณภาพ
ข้อสอบ 

47 23 0.77 0.33 ใชไ้ด ้ 54 0 0 0 ใชไ้มไ่ด ้

48 13 0.43 0.2 ใชไ้ด ้ 55 24 0.8 0.4 ใชไ้ด ้

49 28 0.93 0.13 ใชไ้มไ่ด ้ 56 25 0.83 0.33 ใชไ้มไ่ด ้

50 28 0.93 0.13 ใชไ้มไ่ด ้ 57 3 0.1 0.2 ใชไ้มไ่ด ้

51 27 0.9 -0.07 ใชไ้มไ่ด ้ 58 19 0.63 0.2 ใชไ้ด ้

52 15 0.5 -0.2 ใชไ้มไ่ด ้ 59 19 0.63 -0.07 ใชไ้มไ่ด ้

53 22 0.73 0.27 ใชไ้ด ้ 60 19 0.63 0.2 ใชไ้ด ้

 

หมายเหตุ  การหาความเชื.อมั.น (Reliability) ของขอ้สอบปรนยัไดค้าํนวณหาจากขอ้สอบที.มีคุณภาพ  

จาํนวน 30 ขอ้  ส่วนขอ้สอบที.3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 

41, 42, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57  และ 59   เป็นขอ้สอบไม่มีคุณภาพจึงไม่มาคาํนวณหาค่าความ

เชื.อมั.น (Reliability)  ไดค้วามเชื.อมั.น (Reliability)  เท่ากบั 0.96 
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ตารางที. 14  แสดงค่าความสอดคลอ้งของกรอบกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิง   

                   ระบบ  

รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 

∑R  IOC 
ผู้เชียว
ชาญ 

คนที 1 

ผู้เชียว
ชาญ 

คนที 2 

ผู้เชียว
ชาญ 

คนที 3 
ขั>นวเิคราะห์ 
1.  เนื5อหาที.เลือกมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัชี5วดั 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+2 

 
0.67 

2.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งตรงมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัชี5วดั 

0 +1 +1 +2 0.67 

ขั>นออกแบบ  และพฒันากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 
1.  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที.เลือกสามารถ
พฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

 
 
0 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+2 

 
 

0.67 

2.  กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมใหเ้กิดการ
พฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

0 +1 +1 +2 0.67 

ขั>นดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
1.  การจดัการเรียนการสอนมีลาํดบัขั5นตอนเป็นระบบ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+2 

 
0.67 

2.  ผูส้อนมีการเตรียมการสอนตามขั5นตอนของ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

0 +1 +1 +2 0.67 

ขั>นวดัและประเมนิผล 
1.  การวดั และประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+2 

 
0.67 

2.  เครื.องมือที.ใชมี้ความเหมาะสมกบัวิธีการ 0 +1 +1 +2 0.67 
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ตารางที. 15  แสดงค่าความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานและ 

                 จดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

รายการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 

∑R  IOC 
ผู้เชียว
ชาญ 

คนที 1 

ผู้เชียว
ชาญ 

คนที 2 

ผู้เชียว
ชาญ 

คนที 3 
1. ด้านองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนการสอน 
        1.1 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนการ
สอนครบถว้นตามรูปแบบของแผนการจดัการเรียน
การสอน 

+1 +1 +1 +3 1 

       1.2 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนการ
สอนมีลาํดบัขั5นตอนเป็นระบบ 

0 +1 +1 +2 0.67 

2. ด้านสาระสําคัญ 
        2.1 สาระสาํคญัมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัชี5วดั 

0 +1 +1 +2 0.67 

        2.2 สาระสาํคญัมีความครอบคลุมตามบริบทของ
เรื.องที.กาํหนด 

0 +1 +1 +2 0.67 

3. ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       3.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งตรงมาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัชี5วดั 

+1 +1 +1 +3 1 

       3.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ชดัเจน สามารถวดั
พฤติกรรมได ้

+1 +1 +1 +3 1 

       3.3  เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ถูกตอ้ง +1 +1 +1 +3 1 

4. ด้านสาระการเรียนรู้ 
       4.1 สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1 

       4.2 การจดัลาํดบัสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสม +1 +1 +1 +3 1 
        4.3 สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเวลา +1 +1 +1 +3 1 
        4.4 สาระการเรียนรู้มีความเป็นปัจจุบนั +1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที. 15  แสดงค่าความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานและ 

                 จดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (ต่อ) 

รายการประเมนิ 

ผลการประเมิน 

∑ R  IOC 
ผู้เชียว
ชาญ 

คนที 1 

ผู้เชียว
ชาญ 

คนที 2 

ผู้เชียว
ชาญ 

คนที 3 

5. ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 
       5.1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1 

       5.2 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั
เนื5อหา 

+1 +1 +1 +3 1 

        5.3 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั
เวลา 

+1 +1 +1 +3 1 

        5.4 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีลาํดบัขั5นตอน
ชดัเจน และสัมพนัธ์ต่อเนื.องกนั 

+1 +1 +1 +3 1 

6. ด้านการวดั และประเมนิผล 
        6.1 การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

0 +1 +1 +2 0.67 

        6.2 การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรมการ
เรียนการสอน 

0 +1 +1 +2 0.67 

        6.3  เครื.องมือที.ใชมี้ความเหมาะสมกบัเนื5อหา 0 +1 +1 +2 0.67 
        6.4 เกณฑ์การวดัและประเมินผลมีความเหมาะสม 0 +1 +1 +2 0.67 
7. ด้านสือและแหล่งการเรียนรู้ 
        7.1 สื.อและแหล่งการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1 

        7.2 สื.อและแหล่งการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเนื5อหา +1 +1 +1 +3 1 

        7.3 สื.อและแหล่งการเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +3 1 

        7.4 สื.อและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสม +1 +1 +1 +3 1 

8.  ด้านเอกสารอ้างองิ 
        8.1  เอกสารอา้งอิงมีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที. 16  แสดงค่าความสอดคลอ้งของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

สถานการณ์ 

ผลการประเมนิ 
∑R

 IOC 
ผู้เชียว
ชาญ 

คนที 1 

ผู้เชียว
ชาญ 

คนที 2 

ผู้เชียว
ชาญ 

คนที 3 

สถานการณ์ที 1 
 ชุมชนของนกัเรียนเป็นชุมชนอยู่ใกลแ้ม่นํ5า 
ชาวบา้นมกัจะประกอบอาชีพดว้ยการจบัสัตวน์ํ5าไป
ขาย ต่อมามีโรงงานไฟฟ้ามาตั5งใกลก้บัชุมชน และ
มกัจะปล่อยนํ5าทิ5งลงในแหล่งนํ5า ซึ. งนํ5าที.ปล่อยทิ5งเป็น
นํ5าร้อนทาํใหป้ริมาณก๊าซออกซิเจนในแหล่งนํ5าลดลง 
ซึ.งมีผลต่อการแพร่พนัธ์ุของสัตวน์ํ5าจนทาํใหช้าวบา้น
ไม่สามารถประกอบอาชีพได ้
 

+1 +1 +1 +3 1 

สถานการณ์ที 2 
 ปัจจุบนัโลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ5น ส่งผลต่อ
การเปลี.ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนโลก ก่อใหเ้กิด
ความแห้งแลง้หรือนํ5าท่วมขงัอยา่งรุนแรง นอกจากนี5
ยงัทาํใหน้ํ5าแข็งที.ข ั5วโลกละลาย ทาํใหร้ะดบันํ5าทะเล
สูงขึ5น การที.โลกมีอุณหภูมิสูงขึ5นเนื.องจาก มีการ
สะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซเรือน
กระจกอื.นๆในชั5นบรรยากาศ 
 

+1 +1 +1 +3 1 

สถานการณ์ที 3 
 การส่งเสริมการท่องเที.ยวของหน่วยงาน
ราชการส่งผลใหจ้าํนวนนกัท่องเที.ยวเพิ.มมากขึ5น 
ส่งผลกระทบใหแ้หล่งท่องเที.ยวมีขยะเพิ.มมากขึ5น มี
การทิ5งขยะไม่เป็นที. อีกทั5งจาํนวนเจา้หนา้ที.ในการ
จดัเก็บมีจาํนวนน้อย ทาํใหท้ศันียภาพของแหล่ง
ท่องเที.ยวไมส่วยงาม 

+1 +1 +1 +3 1 



151 
 

ตารางที. 16  แสดงค่าความสอดคลอ้งของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา (ต่อ) 

สถานการณ์ 

ผลการประเมนิ 
 
∑R

 
IOC 

ผู้เชียว
ชาญ 

คนที 1 

ผู้เชียว
ชาญ 

คนที 2 

ผู้เชียว
ชาญ 

คนที 3 

สถานการณ์ที 4 
 ถา้นกัเรียนตอ้งเดินทางไปโรงเรียน โดยใช้
บริการของรถโดยสารประจาํทาง ซึ.งตอ้งผ่านเสน้ทาง
ที.มีการจราจรที.หนาแน่นเป็นประจาํทุกวนั โดยไม่ได้
สวมหนา้กากป้องกนัฝุ่ นควนั ในเวลาต่อมานกัเรียนมี
อาการเวียนหวั คลื.นไส้ และอาเจียน 
 

+1 +1 +1 +3 1 

สถานการณ์ที 5 
 พายฝุนกระหนํ.าหนกัในหลายทอ้งที.ของ จ.
ตาก ส่งผลใหเ้กิดนํ5าป่าจากเทือกเขาธงชยั เขตป่าสงวน
แห่งชาติแม่ระมาด ไหลทะลกัลงเขา้ท่วมบา้นเรือนของ
ราษฎรที.ปลกูเรียงรายอยูต่ลอดริมลาํหว้ยหลายร้อย
ครัวเรือนจมอยูใ่ตน้ํ5า  ทาํใหช้าวบา้นตอ้งอพยพหนีตาย
โกลาหล บางคนหนีไม่ทนั ถูกกระแสนํ5าซดัขึ5นไป
ติดตามตน้ไม ้ 
 

+1 +1 +1 +3 1 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

ตารางที. 17  แสดงค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที.มีต่อการเรียนรู้

       โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  

รายการประเมนิ 

ผลการประเมิน  
∑R

 
IOC ผู้เชียว 

ชาญ 
คนที 1 

ผู้เชียว 
ชาญ 

คนที 2 

ผู้เชียว 
ชาญ 

คนที 3 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
1.  การจดัการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกัเรียนไดฝึ้กคิด
แกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +3 1 

2.  การดว้ยจดัการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกัเรียนได้
ศึกษาคน้ควา้และแสวงหาความรู้ตนเอง 

+1 +1 +1 +3 1 

3.  การจดัการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกัเรียนนาํความรู้
ที.ไดค้น้ควา้มาแลกเปลี.ยนเรียนรู้ร่วมกนั  

+1 +1 +1 +3 1 

4.  การจดัการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถ
ตดัสินใจร่วมกนักบัผูอื้.น 

+1 +1 +1 +3 1 

5.  การจดัการเรียนการสอน เป็นการจดักิจกรรมที.ให้
นกัเรียนไดท้าํงานอยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +3 1 

ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน 
6.  การจดัการเรียนการสอน เป็นการจดักิจกรรมที.ให้
อิสระแก่นกัเรียนในการแสวงหาความรู้ 

+1 +1 +1 +3 1 

7.  การจดัการเรียนการสอน ทาํให้นกัเรียนไดร่้วมกนั
แสดงความคิดเห็น 

+1 +1 +1 +3 1 

8.  การจดัการเรียนการสอน เป็นการจดักิจกรรมที.ทาํให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งสนุกสนานและมีความสุข 

+1 +1 +1 +3 1 

ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนการสอน 
9. การจดัการเรียนการสอน เป็นการจดักิจกรรมที.ช่วยให้
นกัเรียนแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล  ซึ.งสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

+1 +1 +1 +3 1 

10.  การจดัการเรียนการสอนทาํใหเ้กิดการพฒันา
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  ซึ. งสามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

+1 +1 +1 +3 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ตารางที. 18  คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน  เรื.อง  สถานการณ์ดา้น 

                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที. 3 

เลขที 
Pre-test 

(30) 
Post-test 

(30) 
ผลต่าง
คะแนน 

เลขที 
Pre-test 

(30) 
Post-test 

(30) 
ผลต่าง
คะแนน 

1 15 22 7 26 14 20 6 
2 14 23 9 27 13 21 7 
3 16 26 10 28 12 19 8 
4 19 28 9 29 18 26 8 
5 13 20 7 30 16 25 9 
6 15 22 7 31 17 23 6 
7 16 24 8 32 19 26 7 
8 17 25 8 33 20 28 8 
9 17 24 7 34 19 24 5 

10 15 23 8 35 15 24 9 
11 17 26 9 36 14 25 11 
12 18 26 8 37 21 28 7 
13 17 25 8 38 16 23 7 
14 16 23 7 39 14 22 8 
15 18 23 5 40 18 21 3 
16 15 22 7 41 13 18 5 
17 15 20 5 42 19 24 5 
18 12 19 7 43 15 26 11 
19 18 27 9 44 22 28 6 
20 14 22 8 45 19 25 6 
21 19 28 9 46 16 24 8 
22 17 24 7 47 16 27 11 
23 17 23 6 48 18 22 4 
24 18 25 7 49 14 21 7 
25 15 25 10  
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ตารางที. 18  คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน  เรื.อง  สถานการณ์ดา้น 

            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที. 3 (ต่อ) 

เลขที 
Pre-test 

(30) 
Post-test 

(30) 
ผลต่าง
คะแนน 

เลขที 
Pre-test 

(30) 
Post-test 

(30) 
ผลต่าง
คะแนน 

รวม 801 1165 364 
ค่าเฉลี.ย 16.35 23.78 7.43 

S.D. 2.29 2.58 1.74 
ค่าเฉลียร้อยละ 54.49 79.25 24.76 

 

ตารางที. 19  การเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิ8 ทางการเรียน  เรื.อง  สถานการณ์ดา้น   

                    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  ของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที. 3 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม �� S.D. t p 

ก่อนเรียน 
49 30 

16.35 2.29 
-29.816 .000 

หลงัเรียน 23.78 2.58 
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ตารางที. 20  เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

รายการ เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  การกาํหนดปัญหา 
2  หมายถึง  สามารถระบุปัญหาไดค้รบถว้นทุกปัญหา 
1  หมายถึง  ระบุปัญหาไดถู้กตอ้งแต่ไม่ครบถว้น 
0  หมายถึง  ระบุปัญหาไม่ถูกตอ้ง / ไม่ระบุปัญหา 

2.  วิเคราะห์ปัญหา 

2  หมายถึง  อธิบายสาเหตุที.ก่อใหเ้กิดปัญหาไดถู้กตอ้ง  ชดัเจน 
1  หมายถึง  อธิบายสาเหตุที.ก่อใหเ้กิดปัญหาถูกตอ้งแต่ไม่ชดัเจน 
0  หมายถึง  อธิบายสาเหตุที.ก่อใหเ้กิดปัญหาไม่ถกูตอ้ง / ไม่อธิบาย
สาเหตุ 

3.  การเสนอวิธีการ 
แกปั้ญหา 

2  หมายถึง  เลือกวิธีการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสม  เป็นไปได ้ และอธิบาย 
ชดัเจน 
1  หมายถึง  เลือกวิธีการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสม  แต่ความเป็นไปไดน้อ้ย 
0  หมายถึง  เลือกวิธีการแกปั้ญหาไม่ถูกตอ้ง / ไม่ระบุวิธีการแกปั้ญหา 

4.  ผลที.ไดจ้ากการ 
แกปั้ญหา 

2  หมายถึง  ระบุผลที.ไดจ้ากการแกปั้ญหาไดถ้กูตอ้งและครอบคลุม   
1  หมายถึง  ระบุผลที.ไดจ้ากการแกปั้ญหาไดถ้กูตอ้งแต่ไม่ครอบคลุม   
0  หมายถึง  ระบุผลที.ไดจ้ากการแกปั้ญหาไม่ถูกตอ้ง / ไม่ระบุผล 

 

ตารางที. 21  เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

ช่วงคะแนนเฉลีย เกณฑ์การแปลความหมาย 
1.34 - 2.00 สูง 
0.67 - 1.33 ปานกลาง 
0.00 – 0.66 ตํ.า 

 

 

 

 

 

 



157 
 

ตารางที. 22  คะแนนเฉลี.ยของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา สถานการณ์ที. 1 

เลขที 
สถานการณ์ที 1 

การกาํหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการ 
แก้ปัญหา 

ผลทีได้จากการ 
แก้ปัญหา 

1 2 2 1 1 
2 2 2 1 1 

3 2 1 2 2 

4 2 1 1 2 

5 2 1 2 2 
6 2 2 2 2 

7 2 1 1 2 

8 2 2 2 1 

9 2 1 1 2 

10 2 2 2 1 

11 2 1 1 2 

12 2 2 2 1 

13 2 1 1 2 
14 2 2 2 1 

15 2 1 1 1 

16 2 1 2 1 

17 2 1 1 2 
18 2 2 1 1 

19 2 2 2 1 

20 2 1 2 1 

21 2 2 2 1 
22 2 1 2 1 

23 2 2 1 2 

24 2 1 2 1 

25 2 2 1 1 
26 2 1 2 1 

27 2 2 1 1 

28 2 1 2 1 
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ตารางที. 22  คะแนนเฉลี.ยของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  สถานการณ์ที. 1 (ต่อ) 

เลขที 
สถานการณ์ที 1 

การกาํหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการ 
แก้ปัญหา 

ผลทีได้จากการ 
แก้ปัญหา 

29 2 2 1 1 
30 2 2 1 1 

31 2 2 2 1 

32 2 1 2 1 

33 2 1 2 2 
34 2 2 2 2 

35 2 1 2 1 

36 2 2 2 1 

37 2 2 2 1 

38 2 2 1 1 

39 2 1 2 1 

40 2 2 1 1 

41 2 1 2 2 
42 2 2 2 1 

43 2 1 2 1 

44 2 2 2 1 

45 2 1 2 1 
46 2 1 1 1 

47 2 2 2 2 

48 2 1 1 1 

49 2 2 1 2 
รวม 98 74 78 64 

เฉลีย  2.00 1.51 1.59 1.31 

S.D. 0 0.51 0.50 0.47 
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ตารางที. 23  คะแนนเฉลี.ยของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา สถานการณ์ที. 2 

เลขที 
สถานการณ์ที 2 

การกาํหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการ 
แก้ปัญหา 

ผลทีได้จากการ 
แก้ปัญหา 

1 2 1 2 2 
2 2 2 1 1 

3 2 2 2 2 

4 2 2 2 1 

5 2 1 1 1 
6 2 2 1 1 

7 2 1 2 2 

8 2 2 1 1 

9 2 1 2 2 

10 2 2 2 1 

11 1 1 1 1 

12 1 1 2 1 

13 2 2 1 1 
14 1 1 1 2 

15 2 2 1 2 

16 2 1 1 1 

17 1 2 1 1 
18 1 1 1 1 

19 2 2 2 2 

20 1 2 2 2 

21 2 1 1 1 
22 2 1 1 1 

23 2 2 1 2 

24 2 1 1 1 

25 2 2 1 2 
26 2 2 1 2 

27 2 1 2 1 

28 1 2 1 2 
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ตารางที. 23  คะแนนเฉลี.ยของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา สถานการณ์ที. 2  (ต่อ) 

เลขที 
สถานการณ์ที 2 

การกาํหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการ 
แก้ปัญหา 

ผลทีได้จากการ 
แก้ปัญหา 

29 2 1 2 2 
30 2 1 1 2 

31 2 2 2 2 

32 2 1 1 2 

33 2 2 2 1 
34 2 2 1 1 

35 1 2 2 1 

36 1 1 2 1 

37 2 2 2 1 

38 1 1 2 1 

39 2 2 1 1 

40 2 1 2 2 

41 1 2 1 1 
42 2 1 2 2 

43 2 1 1 1 

44 2 2 2 1 

45 2 2 1 1 
46 1 2 1 1 

47 1 2 2 1 

48 2 1 2 1 

49 2 1 2 2 
รวม 85 75 72 68 

เฉลีย  1.73 1.53 1.47 1.39 

S.D. 0.45 0.50 0.50 0.49 
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ตารางที. 24  คะแนนเฉลี.ยของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา สถานการณ์ที. 3 

เลขที 
สถานการณ์ที 3 

การกาํหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการ 
แก้ปัญหา 

ผลทีได้จากการ 
แก้ปัญหา 

1 1 2 2 1 
2 2 2 1 1 

3 2 2 2 1 

4 1 1 1 2 

5 2 1 2 2 
6 2 2 1 1 

7 2 2 2 1 

8 2 1 1 2 

9 1 2 1 2 

10 1 1 2 2 

11 2 1 1 1 

12 2 1 2 1 

13 1 1 2 1 
14 2 1 1 2 

15 1 1 1 2 

16 1 2 1 1 

17 1 2 1 1 
18 1 2 2 1 

19 1 2 2 1 

20 1 2 1 2 

21 2 1 1 2 
22 2 1 2 2 

23 2 2 2 2 

24 2 2 2 1 

25 2 2 1 1 
26 1 1 1 2 

27 1 1 2 2 

28 2 2 1 2 
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ตารางที. 24  คะแนนเฉลี.ยของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา สถานการณ์ที. 3  (ต่อ) 

เลขที 
สถานการณ์ที 3 

การกาํหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการ 
แก้ปัญหา 

ผลทีได้จากการ 
แก้ปัญหา 

29 1 1 2 2 
30 1 1 2 2 

31 1 1 1 2 

32 1 2 1 2 

33 2 1 2 1 
34 2 2 2 1 

35 2 2 2 2 

36 2 2 1 2 

37 2 2 2 2 

38 2 2 2 1 

39 2 1 2 1 

40 1 1 1 2 

41 1 2 1 2 
42 1 2 2 2 

43 2 2 1 1 

44 2 1 2 1 

45 2 1 2 2 
46 2 2 2 2 

47 2 2 1 2 

48 1 1 1 1 

49 2 1 2 1 
รวม 77 75 75 76 

เฉลีย  1.57 1.53 1.53 1.55 

S.D. 0.50 0.50 0.50 0.50 
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ตารางที. 25  คะแนนเฉลี.ยของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา สถานการณ์ที. 4 

เลขที 
สถานการณ์ที 4 

การกาํหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการ 
แก้ปัญหา 

ผลทีได้จากการ 
แก้ปัญหา 

1 2 1 1 2 
2 1 2 1 2 

3 1 2 1 2 

4 2 2 1 1 

5 2 1 2 1 
6 2 1 1 2 

7 1 2 2 2 

8 1 2 2 1 

9 2 1 1 2 

10 2 2 2 2 

11 1 2 2 1 

12 2 1 1 2 

13 2 1 1 2 
14 1 1 1 1 

15 1 2 1 2 

16 1 2 1 2 

17 2 2 1 2 
18 2 2 2 2 

19 2 2 2 2 

20 2 1 2 1 

21 2 2 2 2 
22 1 2 2 2 

23 2 1 2 1 

24 2 2 2 1 

25 1 2 2 2 
26 2 1 1 2 

27 2 2 2 1 

28 2 2 2 2 
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ตารางที. 25  คะแนนเฉลี.ยของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา สถานการณ์ที. 4 (ต่อ) 

เลขที 
สถานการณ์ที 4 

การกาํหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการ 
แก้ปัญหา 

ผลทีได้จากการ 
แก้ปัญหา 

29 2 2 1 1 
30 2 1 1 2 

31 1 2 1 2 

32 1 2 1 1 

33 1 1 1 2 
34 2 2 1 2 

35 2 2 2 1 

36 2 1 2 1 

37 2 2 2 2 

38 2 2 2 2 

39 1 2 2 1 

40 2 2 2 2 

41 2 2 2 2 
42 1 2 2 2 

43 2 2 1 2 

44 2 2 1 2 

45 2 2 2 2 
46 2 2 2 1 

47 2 1 2 2 

48 1 2 1 2 

49 2 1 1 2 
รวม 82 83 75 83 

เฉลีย  1.67 1.69 1.53 1.69 

S.D. 0.47 0.47 0.50 0.47 
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ตารางที. 26  คะแนนเฉลี.ยของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา สถานการณ์ที. 5 

เลขที 
สถานการณ์ที 5 

การกาํหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการ 
แก้ปัญหา 

ผลทีได้จากการ 
แก้ปัญหา 

1 1 2 2 1 
2 1 2 1 1 

3 2 2 2 1 

4 2 2 2 1 

5 1 2 1 1 
6 2 2 2 1 

7 1 2 2 2 

8 1 2 1 2 

9 1 1 2 2 

10 1 2 2 2 

11 1 2 2 1 

12 1 2 2 2 

13 2 2 2 1 
14 2 1 2 1 

15 2 2 2 2 

16 1 1 2 1 

17 2 1 2 1 
18 2 2 2 2 

19 1 2 1 2 

20 2 1 2 2 

21 2 1 1 1 
22 2 1 1 2 

23 2 1 1 1 

24 1 1 1 2 

25 2 1 2 2 
26 1 2 2 2 

27 1 2 2 1 

28 1 2 1 2 
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ตารางที. 25  คะแนนเฉลี.ยของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา สถานการณ์ที. 5  (ต่อ) 

เลขที 
สถานการณ์ที 5 

การกาํหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการ 
แก้ปัญหา 

ผลทีได้จากการ 
แก้ปัญหา 

29 2 2 1 1 
30 2 2 2 1 

31 2 2 1 1 

32 2 2 1 1 

33 1 2 1 2 
34 2 2 1 2 

35 2 1 2 2 

36 2 2 2 2 

37 2 1 2 1 

38 1 1 1 2 

39 2 1 1 1 

40 2 1 2 1 

41 1 1 1 2 
42 1 1 1 2 

43 1 2 1 1 

44 1 2 1 2 

45 2 2 2 1 
46 2 1 2 2 

47 2 1 1 1 

48 1 2 1 1 

49 1 2 2 1 
รวม 75 79 76 72 

เฉลีย  1.53 1.61 1.55 1.47 

S.D. 0.50 0.49 0.50 0.50 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

เครืองมอืทีใช้ในการวิจยั 

 

 

                - กรอบกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

   -  แผนการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

    -  แผนการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

                - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน  เรื.อง  สถานการณ์ดา้น    

                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา 

                  - แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

                - แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที. 3  ที.มีต่อการเรียนรู้ 

     โดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 
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กรอบกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั5นมธัยมศึกษาปีที.  3 
การออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ หน่วยการเรียนรู้ที. 5  สถานการณ์ดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา 
ผูส้อน นางสาวอาภสัรา  คนงาน                 จาํนวน 12 ชั.วโมง 

1.  ขั>นวเิคราะห์ 
 ก่อนที.ครูจะจดัการเรียนการสอนครูไดมี้การศึกษาและวิเคราะห์เกี.ยวกบัหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั5นพื5นฐาน 2551  ตวันักเรียน  วิธีการจดัการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  

และการวดัและประเมินผล  จากหนงัสือ  เอกสาร  และงานวิจยัที.เกี.ยวขอ้ง  ซึ. งในการวิจยัครั5 งนี5

ผูวิ้จยัไดน้าํสาระภูมิศาสตร์มาใชใ้นการทดลอง  เพื.อพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาเรื.อง  

สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที. 

3  ซึ. งมีผลการวิเคราะห์  ดงันี5  

รายการวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์ 
หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั5นพื5นฐาน 
2551  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม 

        หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพื5นฐาน พ.ศ.2551 ไดก้าํหนดให้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม เป็นกลุ่มสาระที. 
ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจว่ามนุษยด์าํรงชีวิตไดอ้ย่างไร ทั5งใน
ฐานะปัจเจกบุคคล และ การอยู่ ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตาม
สภาพแวดลอ้ม การจดัสรรทรัพยากรที.มีอยู่อย่างจาํกดั นอกจากนี5 ยงัช่วย
ให้นกัเรียนเขา้ใจของการพฒันาการเปลี.ยนแปลงตามยุค สมยั กาลเวลา 
ตามเหตุปัจจัยต่างๆทําให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผูอื้.น มีความ 
อดทน อดกลั5น ยอมรับในความเปลี.ยนแปลง และมีคุณธรรมสามราถนาํ
ความรู้ไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต เป็นพลเมืองที.ดีของสังคมไทยและ
สังคมโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  
เป็นกลุ่มสาระที.ประกอบดว้ยหลายแขนงวิชาทาํให้มีลกัษณะเป็น สห
วิทยาการ เป็นการนําวิชาต่างๆในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มารวมเข้า
ด้วยกัน ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ เป็นตน้  โดยมีเป้าหมายเพื.อใหน้กัเรียนทุกคนซึ. งเป็นกาํลงัของ
ชาติ ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ เกี.ยวกบั อิทธิพลของสภาพแวดลอ้ม ที. 
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 มีผลต่อการดํารงชีวิต การอยู่ ร่วมกันในสังคม ปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี.ยนแปลงตลอดเวลา  เป็นพลเมืองที. รับผิดชอบ มีความสามารถทาง
สังคม  มีความรู้  มีทกัษะ และมีคุณธรรมเพื.อเกิดค่านิยมที.เหมาะสม 
มุ่งหวงัใหน้กัเรียนเกิดความเจริญงอกงามดา้นความรู้โดยจะใหค้วามรู้แก่
นกัเรียนเรียนดา้นเนื5อหาสาระ ความคิดรวบยอดและหลกัการสําคญัใน
สาขาวิชาต่างๆ 
        การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา
และวฒันธรรมให้มีคุณภาพในทุกรายวิชาและทุกชั5นปีไดน้ั5นจะตอ้งจดั
ใหเ้หมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะของนกัเรียน  โดยให้นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง  พฒันาและขยายความคิดของตนเองจาก
ความรู้ที. ได้เ รียน  นักเรียนต้องได้เ รียนสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรมทั5งในส่วนกวา้งและลึก  หลกัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมให้มีประสิทธิภาพนั5น  ครู
จะตอ้งจดัการเรียนการสอนที.ให้นกัเรียนสามารถนาํความรูไ้ปใชไ้ด ้ ซึ. ง
ความรู้นั5นจะตอ้งเป็นความรู้ที.คงทน  โดยนักเรียนได้มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ ยอมรับและเขา้ใจในความคิดเห็นที.
แตกต่าง  และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  ครูควรจดัการเรียนการสอน
ที.เน้นการปฏิบัติ  ให้นักเรียนได้พฒันาการคิดตดัหสินใจสร้างสรรค์
ความรู้ให้ตนเอง  โดยครูจะตอ้งมีความเชื.อว่านักเรียนทุกคนเรียนรู้ได ้ 
ถึงแมว้่านักเรียนจะมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ แต่ก็สามารถบรรลุ
เป้าหมายแห่งความสําเร็จไดใ้นระดบัเดียวกนัแต่อาจจะต่างกนัในเรื.อง
ระยะเวลา 
        เนื.องจากการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม  มุ่งพฒันานกัเรียนใหมี้นกัเรียนใหมี้ความรู้ทกัษะ  
กระบวนการ  คุณธรรม  และค่านิยมที.ดีงาม  มุ่งให้นกัเรียนเป็นผูล้งมือ
ปฏิบติั  แสวงหาความรู้  มีการทาํโครงการ/โครงงาน  เป็นผูผ้ลิตผลงาน  
รวมทั5งมีการทาํงานกลุ่มและการจดัทาํแฟ้มสะสมงานดว้ย  ดงันั5นการวดั
ประเมินผลการเรียนรู้จะเนน้การประเมินผลจากสภาพจริง  อนัเป็นการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที.เอื5อต่อการคน้หาความสามารถที. 
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 แทจ้ริงของนกัเรียน  รวมทั5งสามารถประเมินคุณลกัษณะพึงประสงค์ที.

เกิดขึ5 น  อันเป็นแนวทางที.พัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ  เพื.อบรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้ที.กําหนดการวัดและประเมินจึงต้องใช้วิธีการ
หลากหลายที.สอดคล้องเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้  กระบวนการ
เรียนรู้  โดยการประเมินผลจากสภาพจริงและจะตอ้งดาํเนินการอย่าง
ต่อเนื.องควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน  โดยการประเมินจะ
ครอบคลุมดา้นความรู้  ทกัษะ  และเจตคติ  ในการวดัและประเมินผล
เพื.อให้ไดข้อ้มูลที.เนน้ความสามารถมารถและคุณลกัษณะที.แทจ้ริงของ
นกัเรียน  จะตอ้งใชว้ิธีการและเครื.องมือที.หลากหลาย  เช่น  การทดสอบ  
การสงัเกต  การสัมภาษณ์  การประเมินภาคปฏิบติั  เป็นตน้ 

นกัเรียน นกัเรียนกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั5นมธัยมศึกษาปีที. 3/8  เป็นนกัเรียนที.มี
อายอุยูร่ะหวา่ง 14-15 ปี จดัอยู่ในกลุ่มวยัรุ่นตอนกลาง   ซึ. งสอดคลอ้งกบั 
มสัเซ็นและคณะ (Mussen, 1954 : 235 ) ไดก้ล่าวว่า พฒันาการของวยัรุ่น
ตอนกลาง คือ ร่างกายจะเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่เต็มที.  ตอ้งการความเป็น
อิสระมาก  ชอบทาํตามเป็นกลุ่ม ขดัแยง้กบัผูใ้หญ่มากขึ5น ดา้นสติปัญญา
มีพฒันาการเกือบเท่ากบัผูใ้หญ่ แต่ขาดประสบการณ์  เด็กวยัรุ่นมีการ
เจริญเติบโตของสมองอย่างเต็มที. พฒันาการทางดา้นความคิดสติปัญญา
เป็นไปอย่างรวดเร็วสามารถเขา้ใจเรื.องที.เป็นนามธรรมได ้มีความคิด
กวา้งไกล พยายามแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มีจินตนาการมาก มีความ
เชื.อมั.นในความคิดของตนอยา่งมาก    
        จากการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยพบว่านักเรียนนักเรียนชั5 น
มธัยมศึกษาปีที. 3  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั5นพื5นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรมยงัอยู่ในระดบัตํ.ากว่าเกณฑที์.ไดต้ั5งไวคื้อร้อยละ 50  ซึ. งจาก
การสัมภาษณ์ครูเกี.ยวกับสาเหตุพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
ท่องจาํเนื5อหาและคาํตอบ  โดยไม่มีการเชื.อมโยงความรู้ให้สัมพนัธ์กนั  
จึงส่งผลทาํใหน้กัเรียนจดจาํเนื5อหาไดเ้พียงระยะสั5นๆ  และนกัเรียนยงัไม่
มีการวางแผนในการที.จะคิดคน้หาคาํตอบอย่างเป็นระบบ  รวมทั5งไม่
สามารถเชื.อมโยงขอ้มูลที.มีอยูใ่หเ้ขา้กบัสถานการณ์จริงในปัจจุบนั  ซึ. ง 



171 
 

รายการวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์ 
 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   นิภาพร  แสนเมือง (2547 : 8)  ที.กล่าวว่า  

นกัเรียนไม่สามารถสรุปประเด็นสําคญัจากการเรียนทั5งภาคความรู้และ
ปฏิบติั  จึงมกัเกิดปัญหาในการเรียน  การจดัการเรียนการสอนยงัคงเนน้
ที.การท่องจาํมีผลทาํให้นักเรียนไม่สามารถเชื.อมโยงสิ.งที.เรียนรู้ใหม่เขา้
กบัสิ.งที.ไดเ้รียนรู้มาก่อน  ทาํใหน้กัเรียนไม่บรรลุผลการเรียนรู้ที.คาดหวงั
ของกิจกรรมนั5นและครูใชวิ้ธีการสอนแบบบรรยายเป็นส่วนมากทาํให้
นกัเรียนเกิดความเบื.อหน่ายในการเรียน  สื.อการเรียนการสอนไม่มีความ
น่าสนใจ  นกัเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการทาํกิจกรรม  ส่งผลทาํใหผ้ล
สมัฤทธิ8 ทางการเรียนตํ.า  โดยพฤติกรรมของครูเนน้การสอนตามหนงัสือ
เรียน  ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า  ยึดครูเป็นศูนย์กลาง  นักเรียนขาด
ความคิดรวบยอด  การคิดอย่างเป็นระบบในการสร้างองค์ความรู้
เชื.อมโยง  และยงัพบว่า  เกิดจากครูยงัไม่ไดใ้ห้ความสําคญัเกี.ยวกบัการ
พฒันาความคิดของผูเ้รียนเท่าที.ควร 
        ดงันั5นครูจะตอ้งสอนให้นกัเรียนรู้จกัพฒันากระบวนการเรียนรู้โดย
รู้จักการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิด
สร้างสรรค ์ คิดแกปั้ญหา  และมีวิสัยทศัน์  สามารถเผชิญสถานการณ์ที.
เกิดขึ5นได ้ โดยมีการเรียนรู้ที.หลากหลาย  เรียนรู้จากขอ้มูลข่าวสารทั5 ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน  ซึ. งเป็นความรู้ใหม่ๆ ที. เกิดขึ5 นอย่าง
ต่อเนื. อง  และจําเป็นจะต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  โดยใช้
เทคโนโลยีและสื.อสารสนเทศต่างๆ ใหเ้ป็นประโยชน์  ครูจะตอ้งสอนให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้และแกปั้ญหาที.เกิดขึ5นดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

วิธีการจดัการเรียนการ
สอน 

ครูไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เกี.ยวกบัวิธีการสอนที.เหมาะสมกบันกัเรียนและ
วิธีการสอนนั5นจะตอ้งพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาได ้ การ
จดัการเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์นั5นจะมุ่งพฒันานักเรียนให้มี
ความรู้ความเขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของ
สรรพสิ. งซึ. งมีผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนที.และ
เครื. องมือทางภูมิศาสตร์  ในการค้นหาวิเคราะห์  สรุป  และใช้ข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บัสิ.งแวดลอ้มทางกายภาพที.ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรม   
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 มีจิตสํานึก  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ.งแวดลอ้ม  เพื.อการพฒันาที.ย ั.งยืน  ทั5งนี5 เพื.อพฒันานกัเรียนให้มีความรู้
ความเขา้ใจในเนื5อหาสาระที.เกี.ยวกบัภูมิศาสตร์  พฒันาให้มีทักษะทาง
ภูมิศาสตร์  และพฒันาให้มีเจตคติทางภูมิศาสตร์  ซึ. ง สิริวรรณ ศรีพหล 
(2552 : 113) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ว่า  การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องมุ่งพัฒนานักเรียนทั5 งสามด้าน คือ  
ความรู้  ทกัษะ  และเจตคติ  โดยจดักิจกรรมที.เนน้ตวันกัเรียนเป็นสําคญั  
ซึ. งอาจนําวิธีการทางภูมิศาสตร์เขา้ไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการ
สอนได้ด้วย  การจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์มีกิจกรรมการ
เรียนการสอนหลายวิธี  และ สิริวรรณ ศรีพหล (2552) ยงัไดก้ล่าวถึง
วิธีการจดัการเรียนการสอนที.สามารถนาํมาใช ้ ไดแ้ก่  การจดัการเรียน
การสอนโดยการสืบสวนสอบสวน  การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และการ
จดัการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสํารวจ  ซึ. งในการจัดการเรียนการ
สอนนั5นจะตอ้งสอนให้นักเรียนคิดเป็น  ทาํเป็น  และแกปั้ญหาเป็น  ครู
จึงจาํเป็นตอ้งเลือกวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบใหม่  เพื.อใหน้กัเรียน
สนใจในบทเรียนมากยิ.งขึ5น  ส่งเสริมและพฒันาทกัษะกระบวนการคิด
ของนกัเรียน  ซึ. งวิธีการจดัการเรียนการสอนนั5นจะตอ้งเนน้นกัเรียนเป็น
สําคญั เนน้ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมใน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัเอง (พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2548 : 27)  
        ในการสอนที.จะพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้นั5น
ผูวิ้จยัไดเ้ลือกวิธีสอน 2 วิธี  คือ  การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)  และการจดัการเรียนสอน
แบบโครงงาน (Project based learning) ซึ. งทั5งสองวิธีการจดัการเรียนการ
สอนนี5 จะทาํให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที. เกิดขึ5นใน
โลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้  เพื.อให้นักเรียนเกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  และ
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง  มี
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบและเกิดองคค์วามรู้ใหม่ 
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 ที.คงทน 

        การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  เป็นการจดัการ
เรียนการสอนที.มีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้และนาํความรู้ที.
ไดม้าแก้ปัญหา  และนอกจากนี5 ยงัเป็นการเรียนที.มุ่งให้นักเรียนพฒันา
ทักษะการคิดระดับสูง  ที. ได้จัดรูปแบบการจัดกิจกรรมออกเป็น  6  
ขั5นตอนดงันี5   1) ขั5นกาํหนดปัญหา  เป็นขั5นที.ครูจดัสถานการณ์ต่างๆ 
กระตุน้ใหน้ักเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา  สามารถกาํหนด
สิ.งที.เป็นปัญหาที.นกัเรียนอยากรู้อยากเรียนไดแ้ละเกิดความสนใจที.จะหา
คาํตอบ  2) ขั5นทาํความเขา้ใจกบัปัญหา  นกัเรียนจะตอ้งทาํความเขา้ใจ
กบัปัญหาที.ตอ้งการเรียนรู้ ซึ. งนักเรียนจะตอ้งสามารถอธิบายสิ.งต่างๆ ที.
เกี.ยวขอ้งกบัปัญหาได ้  3) ขั5นดาํเนินศึกษาคน้ควา้  นกัเรียนกาํหนดสิ.งที.
ตอ้งเรียน  ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและใชวิ้ธีการที.หลากหลาย 
4) ขั5นสังเคราะห์ความรู้  เป็นขั5นที.นักเรียนนําความรู้ที.ได้คน้ควา้มา
แลกเปลี.ยนเรียนรู้ร่วมกนัอภิปรายผลและสังเคราะห์  5) ขั5นสรุปและ
ประเมินค่าคาํตอบ  นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง  และ
ประเมินผลงานว่าขอ้มูลที.ศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  
โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระทุกกลุ่ม
ช่วยกนัสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั5 ง  6) ขั5นนาํเสนอ
และประเมินผลงาน  นักเรียนนาํขอ้มูลที.ไดม้าจดัระบบองค์ความรู้และ
นาํเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที.หลากหลาย  นักเรียนทุกกลุ่มรวมทั5 ง
ผูเ้กี.ยวขอ้งกบัปัญหาร่วมกนัประเมินผลงาน 
การจดัการเรียนสอนแบบโครงงาน  เป็นการจดักิจกรรมที.ให้นกัเรียนได้
ปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง  โดยนกัเรียนเป็นผูเ้ลือกและกาํหนดงานหรือ
โครงการที.จะปฏิบัติด้วยตนเอง  วิธีการสอนแบบนี5 จะส่งเสริมให้
นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ในเรื.องที.ตนสนใจและหาวิธีการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ  โดยการจดัรูปแบบการจดักิจกรรมแบ่งออกเป็น  5 ขั5นตอนดงันี5  
1) ระบุปัญหา  นกัเรียนมีการสังเกต  สรุป วิเคราะห์  เพื.อหาคาํตอบ  2) 
ออกแบบและรวบรวมขอ้มูล  นกัเรียนมีการตั5งสมมุติฐาน  การระบุตวั
แปร  การนิยามเชิงปฏิบติัการ  การวางแผนเพื.อวิธีเก็บขอ้มูล  การสร้าง 
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 เครื.องมือ  และการวางแผนวิเคราะห์ขอ้มูล 3) ปฏิบติัการรวบรวมขอ้มูล  

นกัเรียนมีการสังเกต  การสัมภาษณ์  การสอบถาม  การใชอุ้ปกรณ์และ
เครื.องมือ  การใชต้วัเลข  การบนัทึก 4)วิเคราะห์ผลและสื.อความหมาย
ของผล  นักเรียนมีการสังเกต  การแยกแยะ  เรียบเรียงและจัดระบบ
ขอ้มลู  5) แปลความหมายขอ้มูลและสรุปผล  นกัเรียนมีการสรุปผลจาก
ขอ้มลูที.ได ้

การวดัและประเมินผล การวัดและประเมินผลนั5นจะต้องมีความครอบคลุมทั5 งด้านความรู้  
ทกัษะ และเจตคติ  ครูไดมี้การจดัการเรียนเรียนการสอนที.เนน้กระบวน 
การคิดและลงมือปฏิบติัจริง ซึ. งกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 
: 20) ไดก้ล่าววา่ การประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินจากการปฏิบติั 
งานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ.ง  โดยงานหรือกิจกรรมที.มอบหมาย
ให้ผูป้ฏิบติั จะเป็นงานหรือสถานการณ์ที. เป็นจริง (Real Life) หรือ
ใกลเ้คียงกบัชีวิตจริง จึงเป็นงานที.มีสถานการณ์ซับซ้อน (Complexity) 
และเป็นองคร์วม (Holistic)   มากกว่างานปฏิบติัในกิจกรรมการเรียน
ทั.วไป  การประเมินตามสภาพจริงเป็นการกระทาํ การแสดงออกหลาย ๆ  
ดา้น ของนักเรียนตามสภาพความเป็นจริงทั5งในและนอกห้องเรียน มี
วิธีการประเมิน  ดังนี5  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2542 : 184-193) 1)  การสังเกต  เป็นวิธีการที.ดีมากวิธีหนึ.งใน
การเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้ความคิด การปฏิบัติงาน และ
โดยเฉพาะดา้นอารมณ์ ความรู้สึก และลักษณะนิสัยสามารถทาํไดทุ้ก
เวลา ทุกสถานที.ทั5งในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือในสถานการณ์อื.น
นอกโรงเรียน  เครื. องมือที.ใชป้ระกอบการสังเกต ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบ
รายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบบนัทึกระเบียนสะสม เป็นตน้  
2)  การสัมภาษณ์  เป็นอีกวิธีหนึ. งที.ใชเ้ก็บขอ้มูลพฤติกรรมดา้นต่างไดดี้ 
เช่น ความคิด (สติปัญญา) ความรู้สึก กระบวนการขั5นตอนในการทาํงาน 
วิธีแกปั้ญหา ฯลฯ อาจใชป้ระกอบการสังเกตเพื.อใหไ้ดข้อ้มูลที.มั.นใจมาก
ยิ.งขึ5น  3) การตรวจงาน เป็นการวดัและประเมินผลที.เนน้การนาํผลการ
ประเมินไปใชท้นัทีใน 2 ลกัษณะ คือ เพื.อการช่วยเหลือนกัเรียนและเพื.อ
ปรับปรุงการสอนของครู จึงเป็นการประเมินที.ควรดาํเนินการตลอดเวลา  
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 เช่น การตรวจแบบฝึกหัด ผลงานภาคปฏิบติั โครงการ/โครงงานต่างๆ 

เป็นต้น งานเหล่านี5 ควรมีลักษณะที.ครูสามารถประเมินพฤติกรรม
ระดบัสูงของนกัเรียนได ้เช่น แบบฝึกหัดที.เน้นการเขียนตอบ เรียบเรียง 
สร้างสรรค์  งาน โครงการ โครงงาน ที. เน้นความคิดขั5นสูงในการ
วางแผนจดัการ ดาํเนินการและแกปั้ญหาสิ.งที.ควรประเมินควบคู่ไปดว้ย
เสมอในการตรวจงาน คือ ลกัษณะนิสัยและคุณลกัษณะที.ดีในการทาํงาน  
4) การรายงานตนเอง  เป็นการใหน้กัเรียนเขียนบรรยายหรือตอบคาํถาม
สั5น ๆ หรือ ตอบแบบสอบถามที.ครูสร้างขึ5น เพื.อสะทอ้นถึงการเรียนรู้
ของนกัเรียนทั5งความรู้ ความเขา้ใจ วิธีคิด วิธีทาํงานความพอใจในผลงาน 
ความตอ้งการพฒันาตนเองใหดี้ยิ.งขึ5น  5) การใชบ้นัทึกจากผูที้.เกี.ยวขอ้ง  
เป็นการรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นที.เกี.ยวข้องกับตัวนักเรียนผลงาน
นกัเรียน โดยเฉพาะความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนักเรียนจากแหล่ง
ต่างๆ  6) การใชข้อ้สอบแบบเนน้การปฏิบติัจริง  ในกรณีที.ครูตอ้งการใช้
แบบทดสอบ ขอเสนอแนะให้ใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติที. เน้นการ
ปฏิบัติจริง  7) การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงที.ไดรั้บความนิยมกนัอย่างแพร่หลาย
วิธีหนึ. ง เพราะใชก้ารประเมินให้ผกูติดอยู่กบัการสอนและมีนกัเรียนเป็น
ศูนยก์ลางของการเรียนการสอนที.ชดัเจน 
        เนื.องจากในการจดัการเรียนการสอนครั5 งนี5ผูวิ้จยัไดเ้ลือกวิธีสอน 2 
วิธี  คือ  การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning : PBL)  และการจดัการเรียนสอนแบบโครงงาน (Project based 
learning) ซึ. งทั5งสองวิธีการจดัการเรียนการสอนนี5 เป็นวิธีการจดัการเรียน
การสอนที.นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงและไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง  ผูวิ้จยัจึง
เลือกวิธีการวดัและประเมินผล  คือ  1) การสังเกต  2) การตรวจงาน  และ
3) การใช้ข้อสอบและแบบทดสอบ  ซึ. งทั5ง 3 วิธีนี5  จะต้องวดัให้
ครอบคลุมทั5งด้านความรู้  ทักษะ และเจตคติ เพื.อนําไปสู่การพฒันา
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนได ้
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2.  ขั>นออกแบบ  และพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน 
 ครูไดเ้ลือกวิธีการจดัการเรียนการสอน 2 วิธี คือ การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็น

ฐาน (Problem Based Learning : PBL)  และการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project based 

learning) มาจดัทาํแผนการจดัการเรียนการสอน  เพราะทาํให้นกัเรียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์

และความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  การจดัการเรียนการสอนแบบนี5 มุ่งเนน้พฒันานกัเรียนใน

ดา้นทักษะและกระบวนการเรียนรู้  และพฒันานักเรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการทาํ

กิจกรรมกลุ่มร่วมกนั และช่วยเหลือกนัในการแกปั้ญหาที.เกิดขึ5นในกลุ่ม อนันาํไปสู่ความสามารถ

ในการคิดแกปั้ญหา  โดยครูใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนที.จะทาํให้นักเรียนเกิดความสามารถใน

การคิดแกปั้ญหา เช่น การตอบคาํถาม  การอภิปรายร่วมกนั  และการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  

ส่วนการวดัและประเมินผลครูไดมี้การวดัผลระหว่างเรียนและหลงัเรียน  ครูไดว้ดัผลจากใบงาน 

แบบทดสอบ  โครงงานของนกัเรียน  และจากการสังเกตพฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียน 

3.  ขั>นดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

ครูไดท้าํการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนการสอนที.ผา่นกระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ  ซึ. งประกอบดว้ยวิธีการจดัการเรียนการสอน 2 วิธี  คือ 

การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)  และการจดัการ

เรียนการสอนแบบโครงงาน (Project based learning) ในหน่วยการเรียนรู้ที. 5  สถานการณ์ดา้น

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา มีการบนัทึกผลหลงัจากการจดัการเรียนการ

สอน  เพื.อใหท้ราบถึงปัญหาที.เกิดขึ5นและจะไดน้าํปัญหานั5นมาพฒันาในครั5 งต่อไป  และวดัและ

ประเมินผล  ซึ. งครูไดใ้ชเ้ครื.องมือที.มีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมที.ตอ้งการวดั  เช่น  ใบงาน  

แบบทดสอบ  ผงัมโนทศัน ์ โครงงานนกัเรียน  การสังเกตพฤติกรรมการทาํงาน  การตอบคาํถาม  

โดยแต่ละวิธีการจดัการเรียนการสอนมีขั5นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ดงันี5    

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) 

1. ขั5นกาํหนดปัญหา  เป็นขั5นที.ครูจดัสถานการณ์ต่างๆ กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความสนใจ

และมองเห็นปัญหา  สามารถกาํหนดสิ.งที.เป็นปัญหาที.นักเรียนอยากรู้อยากเรียนไดแ้ละเกิดความ

สนใจที.จะหาคาํตอบ 
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2. ขั5นทาํความเขา้ใจกบัปัญหา  นกัเรียนจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัปัญหาที.ตอ้งการเรียนรู้ ซึ. ง

นกัเรียนจะตอ้งสามารถอธิบายสิ.งต่างๆ ที.เกี.ยวขอ้งกบัปัญหาได ้

3. ขั5นดาํเนินศึกษาคน้ควา้  นักเรียนกาํหนดสิ.งที.ตอ้งเรียน  ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเองและใชวิ้ธีการที.หลากหลาย 

4. ขั5นสังเคราะห์ความรู้  เป็นขั5นที.นกัเรียนนาํความรู้ที.ไดค้น้ควา้มาแลกเปลี.ยนเรียนรู้

ร่วมกนัอภิปรายผลและสังเคราะห์ 

5. ขั5นสรุปและประเมินค่าคาํตอบ  นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง  และ

ประเมินผลงานว่าขอ้มูลที.ศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  โดยพยายามตรวจสอบ

แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาอีก

ครั5 ง 

6. ขั5นนําเสนอและประเมินผลงาน  นักเรียนนาํขอ้มูลที.ไดม้าจดัระบบองค์ความรู้และ

นาํเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที.หลากหลาย  นักเรียนทุกกลุ่มรวมทั5งผูเ้กี.ยวขอ้งกบัปัญหาร่วมกนั

ประเมินผลงาน 

การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project based learning)  

1. ระบุปัญหา  สังเกต  สรุปอา้งอิง  แยกแยะ  เปรียบเทียบ  วิเคราะห์  สื.อสาร  และกาํหนด

โจทยห์รือคาํถามเพื.อหาคาํตอบ 

2. ออกแบบและรวบรวมขอ้มูล  ตั5งสมมุติฐาน  คิดเชิงเหตุผล  การพิสูจน์สมมุติฐาน  การ

ระบุตวัแปร  การนิยามเชิงปฏิบติัการ  การวางแผนเพื.อวิธีเก็บขอ้มูล  การสร้างเครื. องมือ  และการ

วางแผนวิเคราะห์ขอ้มลู 

3. ปฏิบติัการรวบรวมขอ้มลู  การสังเกต  การสัมภาษณ์  การสอบถาม  การวดั  การใช้

อุปกรณ์และเครื.องมือ  การใชต้วัเลข  การบนัทึก 

4. วิเคราะห์ผลและสื.อความหมายของผล  การสังเกต  การแยกแยะ  การจดักลุ่ม  การ

จาํแนกประเภท  การเรียงลาํดบั  การจดัระบบ  การใชต้วัเลข  รวมทั5งการสื.อความหมายขอ้มูลแบบ

ต่างๆ  เช่น  ตาราง  กราฟ  ภาพ  เป็นตน้ 

5. แปลความหมายขอ้มลูและสรุปผล  การแปรผลขอ้มูลและสรุปผลจากขอ้มูล 
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4.  ขั>นวัดและประเมนิผล 

 วดัและประเมินผลกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ  โดยใช้

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที. 3 ที.มีต่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 
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แผนการจัดการเรียนการสอนที 1  
จดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั5นมธัยมศึกษาปีที.  3 
หน่วยการเรียนรู้ที. 5  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา 
เรื.อง สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ     จาํนวน 4 ชั.วโมง 
ผูส้อน นางสาวอาภสัรา  คนงาน               

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ส 5.2  เขา้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ

ความสัมพนัธ์ที.ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรมมีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรและสิ.งแวดลอ้มเพื.อการพฒันาที.ย ั.งยืน 

2.  ตวัชี>วดั   

ส 5.2 ม.3/2  ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา 

                    เหนือและอเมริกาใต ้

ส 5.2 ม.3/3  สาํรวจอภิปรายประเดน็ปัญหาเกี.ยวกบัสิ.งแวดลอ้มที.เกิดขึ5นในทวีปอเมริกา 

                    เหนือและอเมริกาใต ้

3.  สาระสําคัญ 

 ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที.มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  มีการสร้างโครงการพฒันา

ต่างๆ และขยายพื5นที.เพื.อทาํการเพาะปลูก  เลี5ยงสัตว ์ สร้างโรงงานอุตสาหกรรม  ที.อยู่อาศยั  ขยาย

เส้นทางคมนาคม  ทาํเหมืองแร่  และอื.นๆ  เพื.อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กบัพลเมืองและรองรับกบั

จาํนวนประชากรที. เพิ.มขึ5 น  รวมทั5 งเป็นทวีปที. มีการใช้สิ. งของเพื.อการอุปโภคบริโภคจํานวน

มหาศาล  ถึงแมจ้ะมีความตระหนกัและการห่วงใยเรื.องสิ.งแวดลอ้ม  แต่การกาํกบัดูแลก็ยงัทาํไดไ้ม่

ทั.วถึง  อนันาํไปสู่การเกิดปัญหาสิ. งแวดลอ้มที.สําคญัหลายประการ  ด้วยเหตุนี5   การรับรู้ถึง

สถานการณ์ดา้นสิ.งแวดลอ้มที.เกิดขึ5นในสองทวีปนี5   จะเป็นตวัอย่างที.ดีที.ทาํใหเ้ราหันมาดูแลเอาใจ

ใส่และรักษาสิ.งแวดลอ้มของเราอยา่งจริงจงัต่อไป 
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4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  สามารถระบุปัญหาและผลกระทบของปัญหาสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือได ้  

2.  สามารถคิดหาแนวทางการอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหาสิ.งแวดลอ้มในอเมริกาเหนือได ้  

3.  สามารถประเมินแนวทางการแกปั้ญหาที.ดีที.สุดในการแกไ้ขปัญหาสิ.งแวดลอ้มใน

อเมริกาเหนือได ้

5.  สาระการเรียนรู้   

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ 

1.  ปัญหาสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ 

2.  ผลกระทบของปัญหาสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ 

3.  แนวทางการอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหาสิ.งแวดลอ้มในอเมริกาเหนือ 

6.  กจิกรรมการเรียนการสอน 

ชัวโมงที 1-2 

เรื.อง ปัญหาสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ 

ขั>นกําหนดปัญหา 

  1.  ครูใหน้กัเรียนเล่นเกม “ บิงโกสิ.งแวดลอ้ม ”  โดยครูจะแจกแผ่นกระดาษ A4 

ขนาด ครึ. งแผน่ ให้กบันกัเรียนทุกคน  

  2.  นกัเรียนทุกคนวาดตารางขนาด 3×3 ลงไปในกระดาษของตนเอง และเมื.อวาด

ตารางเรียบร้อยแลว้ ให้นักเรียนเขียนคาํที.เกี.ยวข้องกบัปัญหาสิ.งแวดลอ้มและสาเหตุของปัญหา

สิ.งแวดลอ้ม ทั5ง 9  คาํต่อไปนี5ลงไปในช่องตารางของตนเอง ไดแ้ก่  นํ5 าเสีย   อากาศเสีย   ดินเสีย   

ควนัรถยนต์   ขยะมูลฝอย   ควนัโรงงานอุตสาหกรรม   ใชส้ารเคมี   การเปลี.ยนแปลงสภาพอากาศ  

และบุกรุกป่าไม ้

  3.  นกัเรียนเล่นเกม “ บิงโกสิ.งแวดลอ้ม ”    

4.  หลงัจากที.นกัเรียนเล่นเกมเรียบร้อยแลว้ ครูใชค้าํถามกบันกัเรียนดงันี5  

  -  เกมที.นกัเรียนเล่น มีความเกี.ยวขอ้งกบัเรื.องอะไร 
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  -  ปัจจุบนัโลกของเรากาํลงัเผชิญกบัสภาพปัญหาสิ.งแวดลอ้มเสื.อมโทรมหรือไม ่

เพราะสาเหตุใด 

  5.  นกัเรียนทุกคนศึกษาความรู้เรื.อง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ  จากหนงัสือเรียนสงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ม.3  หนา้ที. 

297-307  จากหนงัสือเรียนของตนเอง โดยใชเ้วลาประมาณ  10  นาที 

6.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื.อลงขอ้สรุปจากการศึกษา  โดยใชค้าํถาม

ดงันี5  

  -  ปัญหาสิ.งแวดลอ้มที.นกัเรียนศึกษามีทั5งหมดกี.ปัญหา อะไรบา้ง และแต่ละปัญหา

เกิดขึ5นจากสาเหตุใด ( ประกอบดว้ย 5 ปัญหา คือ การตดัไมท้าํลายป่า  ปัญหามลพิษทางอากาศ  

ปัญหามลพิษทางนํ5า  ปัญหาดินเสื.อมโทรม  และปัญหาการเปลี.ยนแปลงสภาพอากาศ )  

( สาเหตุของการเกิดปัญหาทั5ง 5 ปัญหา จะพิจารณาความถกูตอ้งตามความคิดเห็นของนกัเรียนโดย

คาํนึงถึงหลกัสภาพความเป็นจริงของสาเหตุที.เกิดขึ5น ) 

ขั>นทําความเข้าใจกบัปัญหา 

7.  ครูใหน้กัเรียนดภูาพของปัญหาทางสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ ไดแ้ก่ นํ5า

เน่าเสีย  ควนัจากรถยนตแ์ละโรงงานอุตสาหกรรม  การฉีดพ่นสารเคมีบนวชัพืช และการตดัไม้

ทาํลายป่า 

8.  ครูใชค้าํถามกบันกัเรียนดงัต่อไปนี5  

 -  ภาพต่าง ๆ ที.ครูใหน้กัเรียนดูนั5น ส่วนใหญ่แลว้สาเหตุของการเกิดปัญหา

สิ.งแวดลอ้มต่างๆ เกิดขึ5นมาจากสิ.งใด 

 -  ในปัจจุบนัทวีปอเมริกาเหนือ  มกัจะพบปัญหาสิ.งแวดลอ้มใดที.มีความรุนแรง

มากที.สุด และเพราะสาเหตุใดนกัเรียนจึงคิดเช่นนั5น 

9.  นกัเรียนทาํใบงานที.  1  เรื.อง ผงัมโนทศันส์ภาพปัญหาและสาหตุของปัญหา

สิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ โดยใชเ้วลาประมาณ  10  นาที 

 ขั>นดําเนินศึกษาค้นคว้า 
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  10.  ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6  กลุ่มโดยการจบัแท่งไอศกรีมหมายเลข 1-6  

เพื.อเล่นเกม “ ระดมปัญหาสิ.งแวดลอ้ม ”  

  11.  หลงัจากนกัเรียนเล่นเกมเรียบร้อยแลว้ ครูใชค้าํถามกบันกัเรียนดงันี5  

  -  เกมดงักล่าวที.นกัเรียนเล่นนั5นมีความเกี.ยวขอ้งกบัเรื.องอะไร 

  -  ปัญหาสิ.งแวดลอ้มแต่ละประเภทที.เกิดขึ5นนั5น  ส่งผลกระทบต่ออย่างไร 

  -  ปัจจุบนัสภาพของสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือเป็นอยา่งไร (เสื.อมโทรมลง

หรือมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ5น ) 

  12.  นกัเรียนศึกษาคน้ควา้หาความรู้  เรื.อง  ผลกระทบที.เกิดจากการเปลี.ยนแปลง

ของสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ  จากอินเทอร์เน็ตและหนงัสือที.เกี.ยวขอ้ง  ทุกคนตอ้งมีขอ้มลู

เพื.อจะร่วมกนัอภิปรายในชั.วโมงต่อไป 

ชัวโมงที 3-4 

เรื.อง ผลกระทบ  แนวทางการอนุรักษ ์ และแกไ้ขปัญหาสิ.งแวดลอ้มในอเมริกาเหนือ 

ขั>นสังเคราะห์ความรู้ 

13.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื.อลงขอ้สรุปจากการศึกษา  โดยใชค้าํถาม

ดงันี5  

  -  การเปลี.ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้ม ส่งผลกระทบต่อสิ.ง

ใดบา้ง และอยา่งไร( ส่งผลกระทบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต   ผลกระทบต่อ

สิ.งแวดลอ้มอื.นและผลกระทบต่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ )   

14.  ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มโดยการนบัหมายเลข 10  20  30  40  

(เป็นจงัหวะเพลง)  เพื.อปฏิบติักิจกรรม “ วาดภาพสะทอ้นธรรมชาติ ”  ซึ. งเป็นกิจกรรมที.ฝึกให้

นกัเรียนวาดภาพที.เกี.ยวกบัผลกระทบที.เกิดจากการเปลี.ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ ตามจินตนาการของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม     

15.  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมารับกระดาษ และสี สาํหรับใชว้าดภาพ 

โดยกิจกรรมการวาดภาพ ครั5 งนี5 ใหใ้ชเ้วลาประมาณ 15 นาที  และครูสุ่มนกัเรียนออกมานาํเสนอ
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ผลงานการวาดภาพเกี.ยวกบัผลกระทบที.เกิดจากการเปลี.ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ  ดา้นหนา้ชั5นเรียนจาํนวน 2 กลุ่ม  

  16.  นกัเรียนทาํใบงานที.  2  เรื.อง ผงัมโนทศันผ์ลกระทบการเปลี.ยนแปลง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ โดยใชเ้วลาประมาณ  10  นาที 

 ขั>นสรุปและประเมนิค่าคําตอบ 

17.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัเล่นเกม “ ทายกลอน…สิ.งแวดลอ้ม ”  โดยครูจะมีคาํ

กลอนอยูท่ ั5งหมด  5  คาํกลอน ( หมายเลข 1-5 )   จากนั5นครูจะสุ่มเลขที.นกัเรียนครั5 งละ 1 คน จาํนวน 

5 คนโดยใหน้กัเรียนที.ถูกสุ่มวา่จะเลือกคาํกลอนหมายเลขใด   จากนั5นครูอ่านบทกลอนหมายเลขที.

นกัเรียนเลือกใหน้กัเรียนฟัง  ซึ. งเมื.อครูอ่านกลอนจบใหน้กัเรียนคนดงักล่าวทายวา่กลอนที.ครูอ่านมี

ใจความสาํคญักล่าวถึงเรื.องใด และใหข้อ้คิดอะไรกบันกัเรียนบา้ง 

  18.  เมื.อนกัเรียนในชั5นเรียนร่วมกนัเล่นเกม  “ ทายกลอน…สิ.งแวดลอ้ม ”   จบแลว้ 

ครูใชค้าํถามกบันกัเรียนดงันี5  

  -  เกมดงักล่าวที.นกัเรียนเล่นนั5นมีความเกี.ยวขอ้งกบัเรื.องของอะไร 

  -  เพราะเหตุใด จึงตอ้งมีการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้ม เอาไวใ้ห้

คงอยู่ในสภาพที.สมบูรณ์ 

19.  นกัเรียนทุกคนศึกษาความรู้เรื.อง แนวทางการอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหา

สิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ จากใบความรู้ที. 1  โดยใชเ้วลาประมาณ  10  นาที 

20.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื.อลงขอ้สรุปจากการศึกษา  โดยใชค้าํถาม

ดงันี5  

  -  แนวทางการอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหาสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ  มี

อะไรบา้ง 

  -  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัแนวทางการอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหา

สิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ (เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยเพราะเหตุใด) 

21.  ครูใชค้าํถามกบันกัเรียนดงัต่อไปนี5  ( โดยครูจะสุ่มจบัแท่งเลขที.ของนกัเรียน

เพื.อใหน้กัเรียนตอบคาํถามตามประเด็นคาํถามที.ครูถาม ) 
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  -  ถา้มนุษยเ์รานาํทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มมาใชใ้นปริมาณที.มากเป็น

ระยะเวลานาน ๆ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มจะเป็นอยา่งไร 

  -  การที.มนุษยเ์ราใชป้ระโยชนจ์ากสิ.งแวดลอ้มเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีการฟื5 นฟ ู  

ดูแล   บาํรุงรักษาสิ.งแวดลอ้มใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมที.มีความอุดมสมบูรณ์  นกัเรียนคิดวา่ในอนาคต

วนัขา้งหนา้จะเกิดผลเสียอยา่งไรต่อสิ.งแวดลอ้ม และผลตอบแทนที.มนุษยค์วรไดรั้บจะเป็นอยา่งไร 

  22.  นกัเรียนทาํใบงานที.  3   เรื.อง  แนวทางการอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหา

สิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ โดยใชเ้วลาประมาณ  10  นาที 

23.  ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่ม โดยการนบัหมายเลข 1-8 จากนั5นเมื.อ

นกัเรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยครูมอบหมายภาระงาน โดยการใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัสรุปความรู้

เรื.อง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ  ออกมาเป็นผงั

มโนทศัน์ลงในกระดาษที.ครูเตรียมไวใ้ห ้ แลว้ตกแต่งใหส้วยงาม 

ขั>นนําเสนอและประเมนิผลงาน 

24.  ครูใหต้วัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่ม  ออกมานาํเสนอผลงานของกลุ่มตนเองให้

เพื.อนฟัง 

  25.  หลงัจากนกัเรียนทุกกลุ่มนาํเสนอเรียบร้อยแลว้  ครูแจกกระดาษแผน่เลก็

ใหก้บันกัเรียนเพื.อใหน้กัเรียนเขียนหมายเลขกลุ่มที.นกัเรียนชื.นชอบในผลงานการแสดง แลว้นาํไป

หย่อนลงในกล่องรับความคิดเห็นเพื.อคน้หากลุ่มที.มีคะแนนการโหวตสูงสุด  จากนั5นครูและ

นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้  เรื.อง  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีป

อเมริกาเหนือ  อีกครั5 ง 

7.  การวดัและประเมินผล 

สิงทีต้องการวัด วธีิการ เครืองมอืทีใช้ เกณฑ์การวดัผล 

1.  อธิบายสภาพปัญหา

และผลกระทบของ

ปัญหาสิ.งแวดลอ้มใน

ทวีปอเมริกาเหนือได ้

-  การตอบคาํถาม 

 

- ประเดน็คาํถามจาก

ครูผูส้อน 

 

-  คาํตอบถูกตอ้งและ

พิจารณาตามความ

เหมาะสม โดยคาํนึงตาม

สภาพความเป็นจริง 
 



185 
 

สิงทีต้องการวัด วธีิการ เครืองมอืทีใช้ เกณฑ์การวดัผล 

 - การสรุปผงั 

มโนทศัน์ 

- ใบงานที.  1  เรื.อง ผงั

มโนทศันส์ภาพปัญหา

และสาหตุของปัญหา

สิ.งแวดลอ้มในทวีป

อเมริกาเหนือ 

-  ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

-  นกัเรียนสามารถ

สรุปความคิดโดยใช้

ผงัมโนทศันไ์ดถู้กตอ้ง

ตามสภาพจริง 

  - ใบงานที.  2  เรื.อง  ผงั

มโนทศันผ์ลกระทบ

การเปลี.ยนแปลง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ.งแวดลอ้มใน

ทวีปอเมริกาเหนือ 

 

2.  เสนอแนวทางการ

อนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหา

สิ.งแวดลอ้มในอเมริกา

เหนือได ้  

-  การตอบคาํถาม 

 

- ใบงานที.  3   เรื.อง  

แนวทางการอนุรักษ์

และแกไ้ขปัญหา

สิ.งแวดลอ้มในทวีป

อเมริกาเหนือ 

-  คาํตอบถูกตอ้งและ

พิจารณาตามความ

เหมาะสม โดยคาํนึง

ตามสภาพความเป็น

จริง 

3.  ตระหนกัและเห็น

คุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ.งแวดลอ้ม 

- การสรุปผงั 

มโนทศัน ์

- ผงัมโนทศันส์รุปความรู้

เรื.อง  สถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ.งแวดลอ้มในทวีป

อเมริกาเหนือ 

-  ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

-  นกัเรียนสามารถสรุป

ความคิดโดยใชผ้งัมโน

ทศัน์ไดถ้กูตอ้งตามสภาพ

จริง 

 

8.  สือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  เกม  “ บิงโกสิ.งแวดลอ้ม ”   

2.  หนงัสือเรียนสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ม.3 
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3.  ใบงานที.  1  เรื.อง ผงัมโนทศันส์ภาพปัญหาและสาหตุของปัญหาสิ.งแวดลอ้มในทวีป

อเมริกาเหนือ 

4.  ใบงานที.  2  เรื.อง  ผงัมโนทศันผ์ลกระทบการเปลี.ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ 

5.  ใบงานที.  3   เรื.อง  แนวทางการอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหาสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา

เหนือ 

6.  วีดีทศัน์  เรื.องปัญหาสิ.งแวดลอ้มโลก 

7.  ภาพของปัญหาทางสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ไดแ้ก่ นํ5 าเน่าเสีย  

ควนัจากรถยนตแ์ละโรงงานอุตสาหกรรม  การฉีดพ่นสารเคมีบนวชัพืช และการตดัไมท้าํลายป่า 

 

9.  เอกสารอ้างอิง 

ธวชั  ทนัโตภาส  และคณะ.2555.  หนังสือเรียน  รายวชิาพื>นฐานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วฒันธรรม ม.3.  กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช. 

วิทยา  ปานะบุตร.2556.  คู่มอื  เสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื>นฐานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วฒันธรรม ม.3.  กรุงเทพมหานคร : พ.ศ. พฒันา. 

กระมล  ทองธรรมชาติ  และคณะ.2556.  หนังสือเรียนรายวชิาพื>นฐานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วฒันธรรม ม.3.   กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจริญทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

บนัทกึผลหลงัสอน 
1.  ผลการสอน 

  พบวา่  เวลาสอนที�กาํหนดไวน้ั�นนอ้ยเกินไป  จึงทาํใหก้ารดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ทนัเวลา  

และนกัเรียนส่วนใหญ่จะใชเ้วลาในการปฏิบติักิจกรรมเกินกว่าที�ครูไดก้าํหนดไว ้ ดา้นเนื�อหาก็มีความเหมาะสม

กบันกัเรียนดี  ส่วนในดา้นของกิจกรรมการเรียนการสอนนั�น  นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยคุน้ชินกบัการจดัการ

เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  นักเรียนบางคนยงัไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมมากนัก  

นกัเรียนไม่กลา้แสดงออก  และไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื�อนภายในกลุ่ม  นกัเรียนที�เก่งก็จะคอยดาํเนินการ

เองทุกเรื�อง  ส่วนนกัเรียนที�อ่อนก็จะไม่สนใจในการเรียนรู้  ทาํใหข้าดโอกาสในการเรียนรู้  แต่ครูก็สามารถดาํเนิน

กิจกรรมการเรียนการสอนตามที�ได้วางแผนไว ้ นักเรียนมีความเข้าใจในเนื�อหาของบทเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  

สามารถสรุปความรู้ออกมาในรูปแบบผงัมโนทศัน์ไดอ้ยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ และนกัเรียนบางส่วนก็ส่งงานล่าชา้ 

2.  ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  พบว่า  ระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับความสามารถในการทาํกิจกรรมของ

นกัเรียน  ควรเพิ�มเวลาในการเรียนรู้ให้มากกว่านี�   เพื�อให้นกัเรียนไดมี้การฝึกฝนและพฒันาความสามารถในการ

คิดแก้ปัญหา   ส่วนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทาํกิจกรรม  

เนื�องจากอายเพื�อน  ไม่กลา้แสดงออกและแสดงความคิดเห็น  ครูควรคอยดูแลใกลชิ้ดใหค้าํปรึกษากบันกัเรียนและ

อาจจะมีการเสริมแรงทางบวกหรือกล่าวชมเชยบา้ง  เพื�อเป็นแรงกระตุน้ให้นักเรียนมีกาํลงัใจในการทาํกิจกรรม

ต่างๆ 
    

       ลงชื�อ................................................ผูส้อน 

                        (นางสาวอาภสัรา  คนงาน) 

             ตาํแหน่ง  ครู ค.ศ. 1 

                               วนัที�.............เดือน............................พ.ศ. ..........  
 

ความคดิเห็นและข้อเสนอของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที(ได้รับมอบหมาย 

...................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................... 

 

                          ลงชื�อ.................................................... 

                                   (......................................................) 

                      ตาํแหน่ง................................................... 

                    วนัที�.............เดือน..................................พ.ศ. ........... 
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เกม  “ บงิโกสิงแวดล้อม ” 

 

ผู้เล่น   :  นกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที.  3 

วธิกีารเล่น  :   

 1.  ครูแจกกระดาษให้นกัเรียนคนละ  1  แผน่  และจากนั5นใหว้าดตารางขนาด 3×3  ลงบน

กระดาษของตนเอง    

   
   
   

2.  เมื.อวาดตารางเสร็จ  ใหน้กัเรียนเขียนคาํต่างๆ เกี.ยวกบัสิ.งแวดลอ้มลงไปในตารางของ

ตนเอง   โดยเขียนคาํใดลงไปในตารางช่องไหนก็ได ้  เขียนให้ครบทั5ง   9  คาํ   ซึ. ง ไดแ้ก่  นํ5าเสีย   

อากาศเสีย   ดินเสีย   ควนัรถยนต ์  ขยะมลูฝอย   ควนัโรงงานอุตสาหกรรม   ใชส้ารเคมี   ปล่อยของ

เสียลงแม่นํ5า และ บุกรุกป่าไม ้

 3.  เมื.อครูอ่านชื.อใด  ให้นกัเรียนขีดเครื.องหมาย  × ทบัลงบนชื.อนั5นที.นกัเรียนมีในตาราง 

 4.  ใหน้กัเรียนทาํไปเรื.อย ๆ  จนกว่าจะไดแ้นวนอนหรือแนวตั5งหรือแนวทแยง                    

( ครบ 2 แนวก่อน )  ก็ใหร้้องว่าบิงโก    พร้อมยกมือขึ5นซึ. งจะ แสดงวา่เป็นผูช้นะ 

 5.   เมื.อไดผู้ช้นะแลว้   นกัเรียนผูที้.เป็นผูช้นะจะตอ้งบอกเพื.อนๆ ในชั5นเรียนว่าคาํต่างๆ ที.

อยู่บนกระดาน หรือในแผ่นบิงโก ของนักเรียน นั5นเกี.ยวขอ้งกบัเรื. องของอะไร  ซึ. งเพื.อนๆ ในชั5น

เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกบันกัเรียนผูที้.เป็นผูช้นะได ้
 

 

 

 

 

 

 



 

เรือง  ผงัมโนทัศน์สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาสิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ

ชือ………………………………

คําสัง  :    ให้นักเรียนสรุปบทเรียนจากสิงทีได้เรียนรู้โดยใช้ผงัมโนทัศน์  เรือง 

สาเหตุของปัญหาสิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ

ใบงานที 1 

เรือง  ผงัมโนทัศน์สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาสิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ

 

………………………………นามสกุล……………………………….เลขที……….

ให้นักเรียนสรุปบทเรียนจากสิงทีได้เรียนรู้โดยใช้ผงัมโนทัศน์  เรือง สภาพปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาสิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ 
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เรือง  ผงัมโนทัศน์สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาสิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ 

 

……….ชั>น……

สภาพปัญหาและ



 

เรือง  ผงัมโนทัศน์ผลกระทบการเปลียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมใน

         ทวีปอเมริกาเหนือ 

 

ชือ………………………………

คําสัง  :    ให้นักเรียนสรุปบทเรียนจากสิงทีได้เรียนรู้โดยใช้ผงัมโนทัศน์  เรือง 

เปลียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ

ใบงานที 2 

เรือง  ผงัมโนทัศน์ผลกระทบการเปลียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมใน

 

………………………………นามสกลุ……………………………….เลขที……….

ให้นักเรียนสรุปบทเรียนจากสิงทีได้เรียนรู้โดยใช้ผงัมโนทัศน์  เรือง ผลกระทบการ

เปลียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ 

190 

เรือง  ผงัมโนทัศน์ผลกระทบการเปลียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมใน 

 

……….ชั>น……….. 

ผลกระทบการ
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เกม  “ ระดมปัญหาสิงแวดล้อม ” 

จุดมุ่งหมาย   :     เพื.อระดมความคิดเกี.ยวกบัปัญหาสิ.งแวดลอ้ม  

ผู้เล่น             :     นกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที.  3 

อุปกรณ์         :     1. กระดาษ  A4  

   2. นกหวีด 

วธีิการเล่น     : 

1. แบ่งนกัเรียนออกเป็น  6  กลุ่ม  โดยใหน้กัเรียนนั.งเป็นแถว 
2. ครูแจกกระดาษใหก้บันกัเรียนคนที.นั.งดา้นหนา้สุดของแต่ละแถว 
3. ครูอธิบายกติกาการเล่นเกมใหน้กัเรียนฟัง โดยใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัระดม

ความคิดเกี.ยวกบัปัญหาสิ.งแวดลอ้ม ในทวีปอเมริกาเหนือใหไ้ดม้ากที.สุดโดยใชเ้วลา  3  นาที  
 4.   ครูพดูคาํวา่  “ ไป ”   ใหน้กัเรียนคนแรกของแต่ละแถวเริ.มเขียนปัญหาสิ.งแวดลอ้ม   

จากนั5นส่งต่อไปให้เพื.อนที.นั.งดา้นหลงัเขียนและส่งต่อกนัไปเรื.อย  ๆ   จนถึงนกัเรียนคนสุดทา้ย  ถา้

หากในกรณีเวลายงัไม่หมดใหเ้ขียนและส่งต่อกลบัขึ5นมาดา้นหนา้เรื.อยๆ  ทาํเช่นนี5 จนกวา่นกัเรียน

จะไดย้ินเสียงของนกหวีดเป่าหมดเวลา  จึงเลิกการปฏิบติัภารกิจ  

 5.  การเขียนปัญหาสิ.งแวดลอ้ม ของแต่ละกลุ่ม  จะตอ้งไม่ซํ5 ากนั  ถา้หากซํ5ากนัจะตดั

คะแนนออก  กลุ่มใดที.ไดค้ะแนนมากที.สุดจะเป็นผูช้นะ 
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เกม “ ทายกลอน…สิงแวดล้อม ” 

จุดมุ่งหมาย   :     เพื.อฝึกฝนทกัษะการสรุปใจความสาํคญัจากการฟังกลอนและฝึกทกัษะการคิด 

                            เกี.ยวกบัขอ้คิดที.ไดจ้ากการฟังกลอนสิ.งแวดลอ้ม  

ผู้เล่น             :     นกัเรียนชั5นมธัยมศึกษาปีที.  3 

อุปกรณ์         :     1. แผ่นคาํกลอน  

วธีิการเล่น     : 

1. ครูสุ่มจบัแท่งเลขที.ของนกัเรียนจาํนวน 5 คน เพื.อใหน้กัเรียนทั5ง 5 คน ไดเ้ลน่เกม“ ทาย

กลอน…สิ.งแวดลอ้ม ”  

2. จากนั5นนกัเรียนคนที.  1 ยืนขึ5นและเลือกหมายเลขของแผน่คาํกลอน ซึ. งจะประกอบดว้ย

หมายเลข1-5  ( นกัเรียน 1 คนต่อ 1 บทกลอน )  ซึ. งเมื.อนกัเรียนเลือกหมายเลขแลว้ ครูจะหยิบคาํ

กลอนหมายเลขดงักลา่วมาติดบนกระดานและอ่านใหน้กัเรียนฟัง จากนั5นให้นกัเรียนคนดงักล่าว

ทายว่าคาํกลอนที.ตนเองเลือกนั5นเป็นเรื.องเกี.ยวกบัอะไร และให้ขอ้คิดอะไรกบัตนเองบา้ง  ( โดยจะ

ใชวิ้ธีการเดียวกนัสาํหรับนกัเรียนอีก 4  คน ที.เหลือที.ครูสุ่มเลือกไวแ้ลว้  )  

3. เมื.อนกัเรียนผูที้.เป็นผูเ้ลือกแผน่คาํกลอนหมายเลขต่าง ๆ ตอบเสร็จแลว้  ครูและนกัเรียน

ในชั5นจะร่วมกนัสรุปและตอบคาํถามร่วมกนัอีกครั5 งหนึ.ง ( จะทาํทุกครั5 งที.สิ5นสุดการตอบของแต่ละ

หมายเลขแผน่คาํกลอน ) 

ตวัอย่างแผ่นคํากลอนทั>ง  5  หมายเลข 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

คาํกลอนหมายเลข 1  

ต้นไม้พลิ �วปลวิลู่ลมพรมความสุข   ชุ่มชื�นทุกวนาลีที�สดใส 

คาํกลอนหมายเลข 2 

 รวมดวงจติของมนุษย์สุดประเสริฐ  ร่วมบรรเจดิอนุรักษ์ป่าพนาศรี 

คาํกลอนหมายเลข 3 

 อันแม่นํ �า บงึ ห้วย คลอง  ธารา   ให้ชีวากุ้งปลาแหล่ง

อาหาร 
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คาํกลอนหมายเลข 5 

 ฝนขาดฟ้าปลาขาดหนองคลองขาดนํ �า      ดนิชุ่มฉํ�าจะเหือดแห้งแล้งเป็นผง 

คาํกลอนหมายเลข 4 

 จงช่วยกันประหยัดรู้ใช้นํ �า       อย่างเลิศลํ �ารู้คุณค่าประปา

สวรรค์ 
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ใบงานที 3 

เรือง  แนวทางการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ 

 

ชือ………………………………นามสกลุ……………………………….เลขที……….ชั>น……….. 

คําสัง  :    ให้นักเรียนเลอืกปัญหาสิงแวดล้อมในอเมริกาเหนือทีครูกาํหนดให้  แล้วตอบคําถาม 

 

 

 

 

 

1.  ปัญหาที.นกัเรียนเลือก  คือ.............................................................................................................. 

2.  ปัญหานั5นส่งผลกระทบต่อทวีปอเมริกาเหนืออยา่งไรบา้ง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

 

ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทางนํ5า การตดัไมท้าํลายป่า 

การเปลี.ยนแปลงของ

สภาพอากาศ 

ปัญหาดินเสื.อมโทรม 
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3.  เสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหาสิ.งแวดลอ้มที.เกิดขึ5น 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

4.  จากแนวทางการอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหาสิ.งแวดลอ้มที.นกัเรียนไดเ้สนอมา  จะส่งผลต่อทวีป

อเมริกาเหนืออยา่งไรบา้ง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ใบความรู้ที 1 

เรือง  แนวทางการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

ปัญหาสิ.งแวดลอ้มมีความสาํคญัมากในทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ไดมี้

การขยายอุตสาหกรรมทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นอากาศเป็นพิษ  นํ5าเสีย มีขยะเป็นจาํนวนมาก แคนาดาจึง

มีหน่วยงานดูแลสิ.งแวดลอ้มอย่างเขม้งวด มีการเพิ.มมาตรการเพื.อฟื5 นฟูสิ.งแวดลอ้ม เช่น ใน

ทะเลสาบมิชิแกน และในแม่นํ5าต่างๆ  ทาํใหคุ้ณภาพนํ5า เริ.มดีขึ5นมีการควบคุมการตดัป่าไม่และการ

รักษพื์5นที.ป่าไมเ้พื.อใหอ้ยู่อาศยัของสัตวป่์า    ประเทศในอเมริกาเหนือเคยเป็นประเทศที.มีการใช้

ทรัพยากรอยา่งฟุ่ มเฟือยทาํใหท้รัพยากรหลาย ประเภทเสื.อมลง แต่ปัจจุบนัไดมี้การฟื5 นฟขึู5นมาจนดี

ขึ5นตามลาํดบั   ในอเมริกากลางประเทศต่างๆยงัคงเป็นประเทศกาํลงัพฒันาและมีเกษตรกรรมเป็น

สินคา้หลกั จึงไม่มีปัญหาสิ.งแวดลอ้มมาก ยกเวน้ในเมืองใหญ่ เช่น เมก็ซิโกซิตี มีประชากร

หนาแน่น จึงมีปัญหาดา้นอากาศเป็นพิษ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

การอนุรักษ ์หมายถึง การเก็บรักษา   การสงวน  ซ่อมแซม  ปรับปรุงและใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธีเพื.อให้ช่วยเกิดประโยชนสู์งสุดกบัคนกลุ่มใหญ่อยา่งต่อเนื.องเป็น

ระยะเวลาที.ยาวนานที.สุด และก่อใหเ้กิดการสูญเสียนอ้ยที.สุด  

แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  มีดงันี> 

1. การถนอมรักษา   -  เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหค้งสภาพเดิมอยูไ่ดเ้ป็น

ระยะเวลายาวนานที.สุด  โดยมีวิธีการต่างๆ เช่น การกาํหนดเขตอุทยานแห่งชาติเพื.อรักษาป่าไม ้ 

แหล่งนํ5า  สัตวป่์าใหอ้ยู่ในสภาพตามธรรมชาติ 
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2. การใช้วัสดอุืนทดแทน  –  เป็นการใชว้สัดุอื.นแทนทรัพยากรที.มีจาํนวนลดนอ้ยลง หายาก

และขาดแคลน ไดแ้ก่ การใชพ้ลาสติกทาํอุปกรณ์ของใชแ้ทนการใชเ้หลก็  อะลูมิเนียม   การผลิต

กระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานนํ5าและแสงอาทิตยแ์ละการใชน้ํ5 ามนัและถ่านหิน 

3. การหมุนเวยีนกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่   -  ทรัพยากรธรรมชาติที.มีจาํนวนลดนอ้ยลง หา

ยากและขาดแคลนบางชนิดมีคุณสมบติัที.นาํไปใชป้ระโยชนแ์ลว้สามารถแปรรูปกลบัมาใชใ้หม่ได้

อีก เช่น เหลก็   อะลูมิเนียม 

4. การปรับปรุงสิงทีมอียู่ให้มีคุณภาพดยีิงขึ>น -  เพื.อให้ใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างเตม็ที. เช่น การ

ปรับปรุงคุณภาพดิน  การขุดลอกคูคลอง  การปรับปรุงสภาพแม่นํ5า 

5. การใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด  -   ลดการสูญเสียระหวา่งกระบวนการใช้

ประโยชน ์เช่น หาวิธีการขนแร่ธาตุจากเหมืองแร่เพื.อไม่ใหมี้การตกหล่นสูญเปล่าของแร่ธาตุ 

6. การฟื> นฟูให้กลบัสู่สภาพเดมิ   –  ทรัพยากรที.สามารถฟื5 นคืนสู่สภาพเดิมไดเ้ช่น ดิน  นํ5 า  

ป่าไม ้จะมีวิธีการดาํเนินการเพื.อใหก้ลบัมามีสภาพดีได ้

7. การดําเนินการสํารวจหาแหล่งทรัพยากรต่างๆ  –  เมื.อรู้วา่บริเวณใดมี

ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ กส็ามารถวางแผนการจดัการพื5นที.เพื.อให้การทาํกิจกรรมต่างๆ  ไม่มี

ผลกระทบต่อทรัพยากรและวางแผนการนาํมาใชป้ระโยชนใ์นอนาคตได ้

แนวทางแก้ปัญหาสิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ 

1. การพฒันาคน การพฒันาคนหมายถึงการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ และสร้างจิตสาํนึก

ร่วมกนัของมนุษยใ์นสังคมโลก โดยการจดัเป็นหลกัสูตรการเรียนทั5งในระดบัการศึกษาขึ5นพื5นฐาน

และอุดมศึกษารวมทั5งเผยแพร่ความรู้ทางสื.อมวลชน ทั5งหนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน ์หรือเอกสาร 

เพื.อใหเ้ลง็เห็นความสาํคญัของสภาพแวดลอ้มนั5น ไม่ใช่เป็นเรื.องของคนใดคนหนึ.ง แต่เป็นความ

รับผิดชอบร่วมกนัของมนุษยชาติ ทุกประเทศจะตอ้งร่วมมือกนัป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาและช่วยกนั

แกปั้ญหา 
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2. การประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศ ในเรื.องนี5องคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัการ

ประชุมเพื.อระดมความร่วมมือในการแกปั้ญหาหลายครั5 งโดยการจดัตั5งองคก์รความร่วมมือระหว่าง

ชาติขึ5น ดูแลในเรื.องสภาพแวดลอ้มคือ โครงการสิ.งแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UN Environment 

Program : UNEP) ผลจากการรณรงคแ์ละการทาํงานขององคก์ารสหประชาชาติ และจากแต่ละ

ประเทศ นอกจากนี5 ยงัมีกลุ่มพิทกัษสิ์.งแวดลอ้มที.เรียกว่า กลุ่มกรีนพืช (Green Peace) ออก

ปฏิบติัการต่อดา้นพฤติกรรมที.ทาํใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มเป็นพิษ 

3. การใช้มาตรการบังคับ ในหลายประเทศไดมี้การออกกฎหมายควบคุมการถ่ายเทนํ5าเสีย

ในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายบงัคบัใหโ้รงงานอุตสาหกรรม ตอ้งสร้างปล่อยควนัใหสู้ง เพื.อ

ไม่ใหค้วนั และสารพิษทาํอนัตรายต่อมนุษยไ์ด ้ตลอดจนการออกกฎหมายควบคุมควนัดาํจากท่อไอ

เสียรถยนต ์นอกจากการควบคุมที.ใชม้าตรการทางกฎหมายแลว้ ในหลายประเทศไดจ้ดัระบบเฉพาะ

เกิดขึ5นควบคุมสภาพแวดลอ้มดว้ย เช่น การหา้มรถยนตบ์างชนิดวิ.งในถนนบางสาย หรือการ

กาํหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซคใ์นอากาศไม่ใหสู้งเกินมาตรฐานกาํหนด 

             4. การฟื> นฟูสภาพแวดล้อม ในปัจจุบนัประเทศต่างๆ ไดจ้ดังบประมาณเพื.อการฟื5 นฟู

สภาพแวดลอ้มที.เสื.อมโทรมใหคื้นสู่สภาพปกติเป็นเงิน โดยรวมนบัหลายหมื.นลา้นเหรียญ เช่น การ

เพิ.มก๊าซออกซิเจนในนํ5า การลงทุนในปฏิบติัการฟอกอากาศในโรงงาน 

5. การจัดวางผงัเมอืง หลายประเทศตื.นตวัมากขึ5น เริ.มมีการกาํหนดพื5นที. ใหเ้ป็นสดัส่วน

ตามหลกัวิชาการ โดยการกาํหนดว่าที.ใดเป็นเขตที.อยู่อาศยั พื5นที.ใดเป็นเขตอุตสาหกรรม เพื.อไม่ให้

มลพิษทาํลายสุขภาพอนามยัของประชาชน อย่างไรกต็าม การแกไ้ขตามแนวทางที.กลา่วมานั5นจะไม่

ไดผ้ลหากไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชากรของทุกประเทศในสงัคมโลก โดยเฉพาะในเรื.อง

จิตสาํนึกร่วมกนัที.จะอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม แมก้ระทั.ง นายจอร์จ บุช อดีตประธานาธิบดี ของ

สหรัฐอเมริกายงัใหค้วามสาํคญัในการแกปั้ญหาสิ.งแวดลอ้ม โดยไดป้ระกาศใหเ้ป็น 1 ใน 4 ของการ

จดัระเบียบโลกใหม่ 
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แบบประเมนิผงัมโนทศัน์ 

 

ชือ………………………………นามสกลุ……………………………….เลขที……….ชั>น……….. 

รายการประเมิน 
คุณภาพผลงาน 

4 3 2 1 
1.  ผลงานเป็นไปตามจุดประสงคที์.กาํหนด     
2.  ผลงานมีความสะอาดเรียบร้อย     
3.  ผลงานมีความคิดสร้างสรรค ์     
4.  ผลงานมีการนาํความรู้ที.ไดม้าประยุกตใ์ช ้     
5.  ผลงานเสร็จทนัตามเวลาที.กาํหนด     

รวม  

ระดับคุณภาพ  
 

                                                                                                                    

                                                                                                       ลงชือ............................................. 

                                                                                                                               ผู้ประเมิน 

                                                                                                                      ........../.........../.......... 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ ความหมาย 

17-20 4 ดีมาก 
13-16 3 ดี 
9-12 2 พอใช ้
5-8 1 ปรับปรุง 

 



200 
 

เกณฑ์การประเมนิผงัมโนทัศน์ 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ / คะแนน 

ดีมาก (4) ด ี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง  (1) 
1.  ผลงานเป็นไป
ตามจุดประสงคที์.
กาํหนด 

ผลงานสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค์
ทุกประเดน็
สมบูรณ์ 

ผลงานสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค์
เกือบทุกประเดน็ 

ผลงานสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค์
บางประเดน็ 

ผลงานไม่
สอดคลอ้ง
จุดประสงค ์

2.  ผลงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

ผลงานสะอาด  
เรียบร้อย  ชดัเจน  
สวยงาม 

ผลงานส่วนใหญ่
สะอาด  เรียบร้อย  
ชดัเจน  สวยงาม 

ผลงานบางส่วน
สะอาด  เรียบร้อย  
ชดัเจน  สวยงาม 

ผลงานไมส่ะอาด  
ไม่เรียบร้อย  ไม่
ชดัเจน  และขาด
ความสวยงาม 

3.  ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค ์

ผลงานถูกตอ้ง  มี
เนื5อหาครอบคลุม
และมีแนวคิด
แปลกใหม่  และ
เป็นระบบ 

ผลงานถูกตอ้ง  มี
เนื5อหาครอบคลุม
และมีแนวคิด
แปลกใหม่  แต่ยงั
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานถูกตอ้ง  มี
เนื5อหาครอบคลุม
และมีแนวคิด
แปลกใหม่   

ผลงานบางส่วน
ไม่ถูกตอ้ง  และ
ไม่มีแนวคิด
แปลกใหม่   

4.  ผลงานมีการ
นาํความรู้ที.ไดม้า
ประยกุตใ์ช ้

นาํความรู้ที.ไดม้า
จดัทาํผลงานได้
ถกูตอ้ง  ครบถว้น  
ทุกประเดน็ 

นาํความรู้ที.ไดม้า
จดัทาํผลงานได้
ถกูตอ้งเป็นส่วน
ใหญ่ 

นาํความรู้ที.ไดม้า
จดัทาํผลงานได้
ถกูตอ้งบาง
ประเดน็ 

นาํความรู้ที.ไดม้า
จดัทาํผลงานไม่
ถูกตอ้งเป็นส่วน
ใหญ่ 

5.  ผลงานเสร็จ
ทนัตามเวลาที.
กาํหนด 

ผลงานเสร็จทนั
ตามเวลาที.
กาํหนด 

ผลงานเสร็จชา้
กวา่ตามเวลาที.
กาํหนด 1 วนั 

ผลงานเสร็จชา้
กวา่ตามเวลาที.
กาํหนด 2 วนั 

ผลงานเสร็จชา้
กวา่ตามเวลาที.
กาํหนด มากกวา่ 
2 วนั 
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แผนการจัดการเรียนการสอนที 2  
จดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั5นมธัยมศึกษาปีที.  3 
หน่วยการเรียนรู้ที. 5  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา 
เรื.อง สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาใต ้         จาํนวน 4 ชั.วโมง 
ผูส้อน นางสาวอาภสัรา  คนงาน               

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ส 5.2  เขา้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ

ความสัมพนัธ์ที.ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรมมีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรและสิ.งแวดลอ้มเพื.อการพฒันาที.ย ั.งยืน 

2.  ตวัชี>วดั   

ส 5.2 ม.3/2  ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต ้

ส 5.2 ม.3/3  สาํรวจอภิปรายประเดน็ปัญหาเกี.ยวกบัสิ.งแวดลอ้มที.เกิดขึ5นในทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต ้

3.  สาระสําคัญ 

ทวีปอเมริกาใตเ้ป็นทวีปที.มีพื5นที.ป่าฝนเขตร้อนใหญ่ที.สุดในโลก  คือบริเวณลุ่มนํ5 าแอมะ

ซอน  มีพื5นที.มากกว่า  7 ลา้นตารางกิโลเมตร  การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ  การขยายตวัของพื5นที.

ทางการเกษตร  มีส่วนทาํให้ป่าฝนแห่งนี5 ถูกทาํลายอย่างรุนแรง  และส่งผลกระทบต่อเนื.องต่อ

สิ.งแวดลอ้มอื.นตามไปดว้ย 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  สามารถระบุปัญหาและผลกระทบของปัญหาสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาใตไ้ด ้  

2.  สามารถคิดหาแนวทางการอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหาสิ.งแวดลอ้มในอเมริกาใตไ้ด ้  

3.  สามารถประเมินแนวทางการแกปั้ญหาที.ดีที.สุดในการแกไ้ขปัญหาสิ.งแวดลอ้มใน

อเมริกาใตไ้ด ้
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5  สาระการเรียนรู้   

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาใต้ 

1.  ปัญหาสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาใต ้

2.  ผลกระทบของปัญหาสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาใต ้

3.  แนวทางการอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหาสิ.งแวดลอ้มในอเมริกาใต ้

6.  กจิกรรมการเรียนการสอน 

ชัวโมงที 1-2 

เรื.อง ปัญหาสิ.งแวดลอ้ม  ผลกระทบ  แนวทางการอนุรักษแ์ละการแกไ้ขปัญหาสิ.งแวดลอ้ม 

ในทวีปอเมริกาใต ้

ขั>นกําหนดปัญหา 

1.  ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 6 คน  และสนทนากบันกัเรียนเกี.ยวกบั

สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาใต ้ สถานการณ์ที.เกิดขึ5นมีผล

ต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยห์รือไม่  หรือมีผลกระทบต่อสิ.งมีชีวิตอื.นๆ ในธรรมชาติอยา่งไร 

  2.  ครูแจกใบงานกิจกรรมสถานการณ์ที. 1-4  นกัเรียนศึกษาใบงานกิจกรรมและ

เลือกศึกษาปัญหาในสถานการณ์ที.  1-4  เพียง 1 สถานการณ์ 

  3.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันระดมสมองเพื.อกําหนดหัวข้อปัญหาใน

สถานการณ์ที.ครูแจกให้  โดยให้นักเรียนตอ้งกาํหนดหัวขอ้ที.สอดคลอ้งกบัสถานการณ์มากที.สุด  

จากนั5นเลือกมา 1 หัวขอ้  บนัทึกหัวขอ้ของปัญหาที.ไดจ้ากการระดมสมองลงในใบงานกิจกรรม

สถานการณ์ที.เลือกในขั5นกาํหนดปัญหา  ขอ้ที. 1 

ขั>นทําความเข้าใจกบัปัญหา 

  4.  นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเกี.ยวกบัหวัขอ้ปัญหาในการเรียนรู้ที.ไดร่้วมกนักาํหนด

จากใบงานกิจกรรมสถานการณ์ที.แต่ละกลุ่มไดเ้ลือกไว ้ ขอ้ที. 1  แลว้ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนั

คิด  อภิปรายเกี.ยวกบัปัญหาของตนเองใน  ขอ้ที. 2-4  ซึ. งเป็นประเด็นเกี.ยวกบั  สาเหตุของปัญหา  

วิธีการแกไ้ขปัญหา  และผลที.ไดจ้ากการแกไ้ข  แลว้ออกมานาํเสนอหนา้ชั5นเรียน 
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  5.  นกัเรียนร่วมกนัพิจารณา  และร่วมกนัอภิปรายประเด็นต่างๆ  ว่ามีประเดน็หรือ

หัวขอ้อะไรบา้งที.ต้องการศึกษาคน้ควา้เพิ.มเติม  นักเรียนร่วมกนัจดัลาํดบัหมวดหมู่หัวขอ้ที.เป็น

ประเดน็ในการศึกษาใหถ้กูตอ้งเหมาะสม 

 ขั>นดาํเนินศึกษาค้นคว้า 

  6.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ตามประเด็นที.

ตอ้งการศึกษาคน้ควา้โดยแบ่งหน้าที.กนัทาํงาน  และหาขอ้มูลในประเด็นที.ตอ้งการศึกษา  ไดแ้ก่  

สภาพปัญหาและผลกระทบของสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาใต ้ แนวทางการอนุรักษ์และแกไ้ข

ปัญหาสิ.งแวดลอ้มในอเมริกาใต ้ หรืออื.นๆ  โดยระบุแหล่งเรียนรู้  วิธีการศึกษา  บนัทึกผลการศึกษา

คน้ควา้ลงในแบบบนัทึก  เช่น  การศึกษาคน้ควา้จากเวบ็ไซต ์ หอ้งสมุด  ป้ายนิเทศหรือศึกษาจากผูรู้้  

เป็นตน้  แลว้บนัทึกการแบ่งหนา้ที.ภายในกลุ่มของตนเองและบนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้ลงในแบบ

บนัทึกการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

  7.  นักเรียนส่งแบบบนัทึกการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองให้ผูส้อนทาํการประเมิน  

จากนั5นครูและนกัเรียนประเมินผลการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ร่วมกนั 

ชัวโมงที 3-4 

เรื.อง ปัญหาสิ.งแวดลอ้ม  ผลกระทบ  แนวทางการอนุรักษแ์ละการแกไ้ขปัญหาสิ.งแวดลอ้ม 

ในทวีปอเมริกาใต ้(ต่อ) 

 ขั>นสังเคราะห์ความรู้ 

  8.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มูลที.ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาแลกเปลี.ยนเรียนรู้กนั  

แลว้ร่วมกนัพิจารณาและอภิปรายต่อไปว่า  ความรู้ที.ไดม้าเกี.ยวกบัสถานการณ์ที.กลุ่มของตนเองได้

เลือกศึกษาว่ามีความถูกต้อง  สมบูรณ์  ครบถว้นตามประเด็นที.ตอ้งการศึกษาหรือยงั (เช่น หัวขอ้

ของปัญหาจากสถานการณ์  สาเหตุของสถานการณ์  วิธีการแกปั้ญหา  และผลที.เกิดจากการแกไ้ข

ปัญหา  เป็นตน้)  ถา้ขอ้มลูที.ไดม้ายงัไม่เพียงพอ  ก็ร่วมกนัอภิปรายและมอบหมายใหส้มาชิกในกลุ่ม

ไปช่วยกันศึกษาค้นควา้เพิ.มเติม  ถ้าความรู้ที.ได้มามีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ให้ร่วมกัน

ประเมินผลการสังเคราะห์ความรู้  โดยมีครูเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํเพิ.มเติม 
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 ขั>นสรุปและประเมนิค่า 

  9.  นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนันาํเสนอขอ้มูลที.สังเคราะห์ได ้ และร่วมกนัอภิปรายว่า

ขอ้มลูของแต่ละกลุ่มที.ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้  ครบถว้นสมบูรณ์ถกูตอ้งหรือไม่  โดยครูช่วย

ตรวจสอบและแนะนาํเพิ.มเติม 

 ขั>นนําเสนอและประเมนิผลงาน 

  10.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มลูที.สงัเคราะแลว้มาเขียนผงัมโนทศัน ์ โดยมี

ประเดน็เกี.ยวกบั  หัวขอ้ปัญหา  สาเหตุ  วิธีแกไ้ข  และผลที.ไดจ้ากการแกไ้ข  และจดัแสดงผลงาน

การศึกษาคน้ควา้ของตนเอง  จากนั5นร่วมกนัประเมินผลงานทั5งของกลุ่มตนเองและของเพื.อน  ครู

ประเมินผลผงัมโนทศัน์และใหข้อ้เสนอแนะเพิ.มเติม 

  11.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้  เรื.อง  สถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาใต ้ อีกครั5 ง 

7.  การวดัและประเมินผล 

สิงทีต้องการวัด วธีิการ เครืองมือทีใช้ เกณฑ์การวดัผล 

1.  อธิบายสภาพปัญหา

และผลกระทบของ

ปัญหาสิ.งแวดลอ้มใน

ทวีปอเมริกาใตไ้ด ้  

-  การตอบคาํถาม 

-  ตรวจใบงาน 

- ประเดน็คาํถามจาก   

   ครูผูส้อน 

- ใบงาน 

-  คาํตอบถูกตอ้งและ

พิจารณาตามความ

เหมาะสม โดยคาํนึงตาม

สภาพความเป็นจริง 

2.  เสนอแนวทางการ

อนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหา

สิ.งแวดลอ้มในอเมริกา

ใตไ้ด ้  

- การสรุปผงั 

  มโนทศัน์ 

- ผงัมโนทศัน์ 

 

-  ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

-  นกัเรียนสามารถสรุป

ความคิดโดยใชผ้งัมโน

ทศัน์ไดถู้กตอ้งตาม

สภาพจริง 

3.  ตระหนกัและเห็น

คุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ.งแวดลอ้ม 

-  การตอบคาํถาม 

 

- ประเดน็คาํถามจาก

ครูผูส้อน 

 

-  คาํตอบถูกตอ้งและ

พิจารณาตามความ

เหมาะสม โดยคาํนึงตาม

สภาพความเป็นจริง 
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8.  สือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  ใบงานกิจกรรมสถานการที. 1-4   

2.  แบบบนัทึกการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

9.  เอกสารอ้างอิง 

ธวชั  ทนัโตภาส  และคณะ.2555.  หนังสือเรียน  รายวชิาพื>นฐานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ 

วฒันธรรม ม.3.  กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช. 

วิทยา  ปานะบุตร.2556.  คู่มอื  เสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื>นฐานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วฒันธรรม ม.3.  กรุงเทพมหานคร : พ.ศ. พฒันา. 

กระมล  ทองธรรมชาติ  และคณะ.2556.  หนังสือเรียนรายวชิาพื>นฐานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วฒันธรรม ม.3.   กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจริญทศัน.์ 
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บนัทกึผลหลงัสอน 

1.  ผลการสอน 

  พบว่า  นกัเรียนเริ.มมีความเขา้ใจในรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานมาก

ขึ5น  นักเรียนเริ.มมีความคุน้เคยกับกลุ่มของตน  มีการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่มมากขึ5น  และนักเรียนให้

ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมดีขึ5นกวา่เดิม  มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน  และมีความสนุกสนานใน

การร่วมกิจกรรม  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเนื5อหาอยูใ่นเกณฑ์ดี  และนกัเรียนสามารถร่วมกนัอภิปราย

สรุปขอ้มูลออกมาเป็นผงัมโนทศัน์ไดอ้ยา่งดี  แต่ก็มีนกัเรียนบางส่วนที.รู้สึกเบื.อหน่ายไม่ชอบทาํงานกลุ่ม  

และเสนอให้ครูว่าควรจะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที.หลากหลายมากกว่านี5   เพราะส่วนใหญ่

กิจกรรมก็จะมีลกัษณะคลา้ยกนั 

2.  ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  พบว่า  กิจกรรมการเรียนการสอนมีลกัษณะที.คลา้ยกนั  จึงทาํให้นักเรียนเกิดความเบื.อหน่ายใน

การทาํงานกลุ่มและการทาํผงัมโนทศัน์  ครูควรจะตอ้งปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความ

น่าสนใจมากขึ5น  ใชกิ้จกรรมที.หลากหลาย  และครูจะตอ้งชี5 แจงวตัถุประสงค์ของการทาํงานกลุ่มให้กบั

นักเรียนกลุ่มนั5นไดเ้ขา้ใจและเห็นประโยชน์ในการทาํงานกลุ่มมากขึ5น  คอยให้คาํปรึกษาและกาํลงัใจอยู่

ตลอดเวลา  
   

              ลงชื�อ................................................ผูส้อน 

                 (นางสาวอาภสัรา  คนงาน) 

                   ตาํแหน่ง  ครู ค.ศ. 1 

          วนัที�.............เดือน............................พ.ศ. ..........  
 

ความคดิเห็นและข้อเสนอของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ทีได้รับมอบหมาย 

.......................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................... 
 

                          ลงชื.อ.................................................... 

                         (......................................................) 

                              ตาํแหน่ง................................................... 

                     วนัที..............เดือน..................................พ.ศ. .......... 
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ใบงานกจิกรรมสถานการณ์ที 1 

เรือง  สถานการณ์สิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาใต้ 

 
สมาชิกในกลุ่ม  1.  ………………………………………………………………………………… 

             2.  ………………………………………………………………………………… 

             3.  ………………………………………………………………………………… 

             4.  ………………………………………………………………………………… 

             5.  ………………………………………………………………………………… 

             6.  ………………………………………………………………………………… 

 

คําชี>แจง  ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี5แลว้ตอบคาํถาม 

เมื.อวนัที. 22 มกราคม 2554 สํานกัข่าว

ต่างประเทศ รายงานว่า  ทางการบราซิล ได้

ออกมาเปิดเผยถึงตัวเลขผู ้เ สียชีวิตอย่างเป็น

ทางการ จากเหตุการณ์นํ5 าท่วม และดินโคลน

ถล่ม ในพื5นที. เขตภูเขา ใกล้กับเมืองริโอ เดอ 

จาเนโร เมื.อสัปดาห์ที.ผ่านมา โดยพื5นที.ที.ไดรั้บ

ความเสียหายมากที.สุด คือ เขตเซอร์รานา ใน

เมืองโนวา ฟริเบอร์โก มีผูเ้สียชีวิต 365 ศพ และ

เมืองเตอเรโซโปลิส มีผู ้เสียชีวิต 308 ศพ 

นอกจากนี5  ยงัมีผูสู้ญหายอีก 401 คน ซึ. งคาดว่า

อาจเสียชีวิต ทาํใหข้ณะนี5จาํนวนผูเ้สียชีวิต       

                                                                  เพิ.มขึ5นเป็น 1,000 ศพแลว้  

          อยา่งไรก็ตาม เหตุภยัธรรมชาติครั5 งรุนแรงที.สุดในประวติัศาสตร์ของบราซิลครั5 งนี5  เจา้หนา้ที.

กูภ้ยั และทหาร ยงัคงเดินหนา้ขดุคุย้ซากปรักหักพงั และดินถล่ม เพื.อคน้หาศพผูเ้สียชีวิตที.ยงัอาจ

หลงเหลืออยู่ ส่วนประชาชนที.บา้นถูกฝังใตโ้คลนมหึมา ตอ้งไร้ที.อยูอ่าศยัจาํนวนกวา่ 13,830 คน 
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ถนนบางแห่งถกูตดัขาด ทาํใหพ้วกเขาตอ้งรอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที.ทาํหนา้ที.ส่งของ

บรรเทาทุกข ์ 

ทีมา : www. http://hilight.kapook.com/view/55208 

1.  ปัญหาสาํคญัของสถานการณ์นี5   คืออะไร 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2.  สาเหตุของปัญหาจากสถานการณ์ที.เกิดขึ5น  คืออะไร 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3.  จากปัญหาจากสถานการณ์ที.เกิดขึ5น  นกัเรียนมีวิธีการแกปั้ญหาอย่างไร 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.  ถา้สามารถแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ที.เกิดขึ5นไดจ้ะเกิดผลอยา่งไรบา้ง 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานกจิกรรมสถานการณ์ที 2 

เรือง  สถานการณ์สิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาใต้ 

 
สมาชิกในกลุ่ม  1.  ………………………………………………………………………………… 

             2.  ………………………………………………………………………………… 

             3.  ………………………………………………………………………………… 

             4.  ………………………………………………………………………………… 

             5.  ………………………………………………………………………………… 

             6.  ………………………………………………………………………………… 

คําชี>แจง  ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี5แลว้ตอบคาํถาม 

รัฐบาลบราซิล เปิดเผยผลการสาํรวจพื5นที.ป่าไม ้

จากภาพถ่ายดาวเทียม พบว่าในช่วงระหว่างเดือน

สิงหาคมปีที.แลว้ มาจนถึงเดือนกรกฏาคมปีนี5  พบการ

ตดัไมท้าํลายป่าในพื5นที.ป่าอะเมซอน  เพิ.มสูงขึ5นถึง 28 

เปอร์เซ็นต ์โดยป่า"อะเมซอน" กาํลงัไดรั้บการพิจารณา 

ใหเ้ป็นพื5นที.ป่าสาํคญัแห่งหนึ. งของโลก ที.ช่วยปกป้อง

ภาวะโลกร้อน  เนื.องจากสามารถดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดใ้นปริมาณมาก  ซึ. งกลุ่มอนุรักษ์

สิ.งแวดลอ้มกล่าววา่ สาเหตุที.ทาํใหมี้การตดัไมท้าํลายป่าเพิ.มมากขึ5น เป็นผลมาจากกฎหมาย

สิ.งแวดลอ้มที.ปกป้องพื5นที.ป่าของบราซิล หละหลวม และไม่เขม้งวด     

              อยา่งไรกต็าม ในการแถลงกบัสื.อมวลชนที.กรุง"บราซิลเลี.ยน" รัฐมนตรีสิ.งแวดลอ้ม 

ประกาศกร้าววา่ รายงานการทาํลายพื5นที.ป่าเพิ.มขึ5น เป็นสิ.งที.ยอมรับไมไ่ด ้ และจะเพิ.มความเขม้งวด

ในการจดัการกบักลุ่มที.ทาํผิดกฏหมายป่าไม ้ นอกจากนี5  ปัจจยัสาํคญัอีกอย่างหนึ. ง  ในการทาํลาย

พื5นที.ป่า  คือ โครงการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรัฐบาลอาทิ การสร้างเขื.อน ถนน 

และทางรถไฟ เป็นอีกสาเหตุสาํคญัในการตดัไมท้าํลายป่าของบราซิล 

ทีมา :  http://news.ch7.com/  เข้าถึงวนัที  15 มถิุนายน  2558 



210 
 

1.  ปัญหาสาํคญัของสถานการณ์นี5   คืออะไร 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2.  สาเหตุของปัญหาจากสถานการณ์ที.เกิดขึ5น  คืออะไร 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3.  จากปัญหาจากสถานการณ์ที.เกิดขึ5น  นกัเรียนมีวิธีการแกปั้ญหาอย่างไร 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.  ถา้สามารถแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ที.เกิดขึ5นไดจ้ะเกิดผลอยา่งไรบา้ง 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานกจิกรรมสถานการณ์ที 3 

เรือง  สถานการณ์สิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาใต้ 

 
สมาชิกในกลุ่ม  1.  ………………………………………………………………………………… 

             2.  ………………………………………………………………………………… 

             3.  ………………………………………………………………………………… 

             4.  ………………………………………………………………………………… 

             5.  ………………………………………………………………………………… 

             6.  ………………………………………………………………………………… 

 

คําชี>แจง  ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี5แลว้ตอบคาํถาม 

ทางการบราซิล  และนกัสิ.งแวดลอ้ม เร่งหาสาเหตุที.ทาํใหป้ลาตาย เป็นจาํนวนมาก  ใน

ทะเลสาบ"โรดิโก ้เด เฟรอิตา" ซึ.งเป็นสถานที. ที.จะใชจ้ดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก ในนคร"ริโอ เดอ 

จาเนโร" ทั5งยงัส่งกลิ.นเหมน็คละคลุง้ ทั.ว

ทะเลสาบ และบริเวณใกลเ้คียง ส่งผล

กระทบต่อนกักีฬาที.ตอ้งซอ้มพายเรือใน

บริเวณดงักล่าว สาํนกัเลขาธิการดา้น

สิ.งแวดลอ้มของบราวิล ยืนยนัวา่ สาเหตุที.

ส่งผลให้ปลาตายเป็นจาํนวนมาก มาจาก

อุณหภมินํ5าที.เปลี.ยนอยา่งฉบัพลนั ขณะที.

นกัวิทยาศาสตร์กลบัมีความเห็นว่า ปลา

น่าจะขาดออกซิเจน เนื.องจากเกิดมลพิษในนํ5า 

              ซึ. งนบัตั5งแต่ปลาเริ.มทยอยตายเป็นจาํนวนมาก เมื.อสปัดาห์ที.ผา่นมา พนกังานกาํจดัสิ.งปฏิกลู 

ไดเ้กบ็กูซ้ากปลาตายขึ5นมาจากทะเลสาบมากกวา่ 37 ตนัแลว้โดยปัญหานํ5าเน่าเสียจากสิ.งปฏิกลูและ

ขยะ นบัเป็นปัญหาใหญ่ในนคร"ริโอ เดอ จาเนโร"ทาํใหป้รากฏการณ์ปลาตายเป็นจาํนวนมาก ถือ
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เป็นเรื.องปกติโดยทางการบราซิล  กาํลงัเร่งปรับปรุงคุณภาพนํ5าใหดี้ขึ5น ก่อนจะถึงการแข่งขนักีฬา

โอลิมปิกในปีหนา้ 

ทีมา :  http://news.ch7.com/  เข้าถึงวนัที  15 มถิุนายน  2558 

1.  ปัญหาสาํคญัของสถานการณ์นี5   คืออะไร 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2.  สาเหตุของปัญหาจากสถานการณ์ที.เกิดขึ5น  คืออะไร 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3.  จากปัญหาจากสถานการณ์ที.เกิดขึ5น  นกัเรียนมีวิธีการแกปั้ญหาอย่างไร 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.  ถา้สามารถแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ที.เกิดขึ5นไดจ้ะเกิดผลอยา่งไรบา้ง 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานกจิกรรมสถานการณ์ที 4 

เรือง  สถานการณ์สิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาใต้ 

 
สมาชิกในกลุ่ม  1.  ………………………………………………………………………………… 

             2.  ………………………………………………………………………………… 

             3.  ………………………………………………………………………………… 

             4.  ………………………………………………………………………………… 

             5.  ………………………………………………………………………………… 

             6.  ………………………………………………………………………………… 

คําชี>แจง  ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี5แลว้ตอบคาํถาม 

สาํนกัข่าวต่างประเทศรายงาน

วา่ วนัที. 8 กนัยายน พายุทอร์นาโด

กาํลงัแรงพดัถล่มบา้นเรือนหลายร้อย

หลงัในหลายพื5นที.ตอนใตข้องทวีป

อเมริกาใต ้ ทาํใหมี้ผูเ้สียชีวิตอยา่งนอ้ย 

16 คน ในอาร์เจนตินาและ

บราซิล  ขณะที.พายกุาํลงัแรงที.มีความเร็วลมสูงสุดใกลจุ้ดศูนยก์ลางกว่า 120 กม./ชม. ทาํใหเ้กิดฝน

ตกหนกัและลูกเห็บตกในพื5นที.ภาคเหนือของอาร์เจนตินา ภาคใตข้องบราซิล หลายเมืองในอุรุกวยั 

และปารากวยั 

ทางการอาร์เจนตินา เผยวา่ มีผูเ้สียชีวิต 10 คน ในจาํนวนนั5นเป็นเด็ก 7 คน ในพื5นที.ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ ดา้นหวัหนา้สาํนกัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ระบุวา่ มี

ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็กวา่ 50 คน อิทธิพลของพายยุงัทาํให้ตน้ไมแ้ละเสาไฟฟ้าหกัโค่นในเมืองซานตา โร

ซา โตบูนา และโปโซ อาซูล ผูเ้ห็นเหตุการณ์จาํนวนมากกล่าววา่เป็นพายุทอร์นาโด 

ทีมา  :  http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1252457923&grpid=03    

            เข้าถึงเมือวนัที  15  มิถุนายน  2558 
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1.  ปัญหาสาํคญัของสถานการณ์นี5   คืออะไร 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2.  สาเหตุของปัญหาจากสถานการณ์ที.เกิดขึ5น  คืออะไร 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3.  จากปัญหาจากสถานการณ์ที.เกิดขึ5น  นกัเรียนมีวิธีการแกปั้ญหาอย่างไร 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.  ถา้สามารถแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ที.เกิดขึ5นไดจ้ะเกิดผลอยา่งไรบา้ง 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบนัทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
สมาชิกในกลุ่ม  1.  ………………………………………………………………………………… 

             2.  ………………………………………………………………………………… 

             3.  ………………………………………………………………………………… 

             4.  ………………………………………………………………………………… 

             5.  ………………………………………………………………………………… 

             6.  ………………………………………………………………………………… 

 

กาํหนดหัวข้อเรือง………………………………………………………………………………… 

ทําความเข้าใจกบัปัญหา 

สิงทีต้องการรู้……………………………………………………………………………………… 

วธีิการหาคําตอบ…………………………………………………………………………………… 

แหล่งข้อมูล………………………………………………………………………………………… 

การศึกษาค้นคว้า / แก้ปัญหา 

ชือสมาชิก หน้าทีที
รับผดิชอบ 

แหล่งข้อมูล ผลการศึกษา 

    
    
    
    
    
    
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า / แก้ปัญหา 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 
สมาชิกในกลุ่ม  1.  ………………………………………………………………………………… 

             2.  ………………………………………………………………………………… 

             3.  ………………………………………………………………………………… 

             4.  ………………………………………………………………………………… 

             5.  ………………………………………………………………………………… 

             6.  ………………………………………………………………………………… 

คําชี>แจง  ใหท้าํเครื.องหมาย �ในช่องที.ตรงกบัความเป็นจริง 

รายการพฤติกรรม 
ระดบัคุณภาพ 

ปฏิบัต ิ

ไม่ปฏิบัติ
ควร

ปรับปรุง 
3 2 1 0 

1.  ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นมีการแลกเปลี.ยนความคิดเห็น
ภายในกลุ่ม 

    

2.  มีการแบ่งหนา้ที.อยา่งเหมาะสมและสมชิกทุกคนทาํตามหนา้ที.
ของตน 

    

3.  ปัญหาที.กาํหนดมาจากความตอ้งการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม     
4.  ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ที.หลากหลาย     
5.  มีการใหค้วามช่วยเหลือซึ.งกนัและกนั     
6.  ผลงานเสร็จตรงตามเวลาที.กาํหนด     
7.  การนาํเสนอผลงานแสดงใหเ้ห็นถึงการนาํความรู้ที.ไดม้า
สงัเคราะห์และประยกุตใ์ช ้

    

8.  กระตือรือร้นสนใจในงานที.รับผิดชอบ     
9.  ยอมรับและชื.นชมการทาํงานของเพื.อนสมาชิก     
10.  สามารถสรุปผล  ประเมินค่าและใหค้าํแนะนาํกลุ่มอื.นได ้     
 

 

 

 



217 
 

 

                                                                                                       ลงชือ............................................. 

                                                                                                                             ผู้ประเมนิ 

                                                                                                                      ........../.........../.......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 
21-30 ดีมาก 
11-20 ดี 
0-10 พอใช ้

เกณฑ์การให้คะแนน 

3  หมายถึง  พฤติกรรมที.แสดงใหเ้ห็นชดัเจนอยู่ในระดบัดีมาก 

2  หมายถึง  พฤติกรรมที.แสดงออกเป็นบางครั5 งอยูใ่นระดบัดี 

1  หมายถึง  พฤติกรรมที.แสดงออกไม่ชดัเจนหรือนอ้ยครั5 งอยูใ่น 

                    ระดบัพอใช ้

0  หมายถึง  พฤติกรรมที.ไม่แสดงออกเลยอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 
 



218 
 

แบบประเมนิผงัมโนทศัน์ 

 
สมาชิกในกลุ่ม  1.  ………………………………………………………………………………… 

             2.  ………………………………………………………………………………… 

             3.  ………………………………………………………………………………… 

             4.  ………………………………………………………………………………… 

             5.  ………………………………………………………………………………… 

                          6.  ………………………………………………………………………...……… 

 

รายการประเมิน 
คุณภาพผลงาน 

4 3 2 1 
1.  ผลงานเป็นไปตามจุดประสงคที์.กาํหนด     
2.  ผลงานมีความสะอาดเรียบร้อย     
3.  ผลงานมีความคิดสร้างสรรค ์     
4.  ผลงานมีการนาํความรู้ที.ไดม้าประยุกตใ์ช ้     
5.  ผลงานเสร็จทนัตามเวลาที.กาํหนด     

รวม  

ระดับคุณภาพ  
 

                                                                                                                    

                                                                                                       ลงชือ............................................. 

                                                                                                                          ผู้ประเมนิ 

                                                                                                                  ........../.........../.......... 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ ความหมาย 
17-20 4 ดีมาก 
13-16 3 ดี 
9-12 2 พอใช ้
5-8 1 ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมนิผงัมโนทัศน์ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ / คะแนน 

ดีมาก (4) ด ี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง  (1) 
1.  ผลงานเป็นไป
ตามจุดประสงคที์.
กาํหนด 

ผลงานสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค์
ทุกประเดน็
สมบูรณ์ 

ผลงานสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค์
เกือบทุกประเดน็ 

ผลงานสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค์
บางประเดน็ 

ผลงานไม่
สอดคลอ้ง
จุดประสงค ์

2.  ผลงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

ผลงานสะอาด  
เรียบร้อย  ชดัเจน  
สวยงาม 

ผลงานส่วนใหญ่
สะอาด  เรียบร้อย  
ชดัเจน  สวยงาม 

ผลงานบางส่วน
สะอาด  เรียบร้อย  
ชดัเจน  สวยงาม 

ผลงานไมส่ะอาด  
ไม่เรียบร้อย  ไม่
ชดัเจน  และขาด
ความสวยงาม 

3.  ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค ์

ผลงานถูกตอ้ง  มี
เนื5อหาครอบคลุม
และมีแนวคิด
แปลกใหม่  และ
เป็นระบบ 

ผลงานถูกตอ้ง  มี
เนื5อหาครอบคลุม
และมีแนวคิด
แปลกใหม่  แต่ยงั
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานถูกตอ้ง  มี
เนื5อหาครอบคลุม
และมีแนวคิด
แปลกใหม่   

ผลงานบางส่วน
ไม่ถูกตอ้ง  และ
ไม่มีแนวคิด
แปลกใหม่   

4.  ผลงานมีการ
นาํความรู้ที.ไดม้า
ประยกุตใ์ช ้

นาํความรู้ที.ไดม้า
จดัทาํผลงานได้
ถกูตอ้ง  ครบถว้น  
ทุกประเดน็ 

นาํความรู้ที.ไดม้า
จดัทาํผลงานได้
ถกูตอ้งเป็นส่วน
ใหญ่ 

นาํความรู้ที.ไดม้า
จดัทาํผลงานได้
ถกูตอ้งบาง
ประเดน็ 

นาํความรู้ที.ไดม้า
จดัทาํผลงานไม่
ถูกตอ้งเป็นส่วน
ใหญ่ 

5.  ผลงานเสร็จ
ทนัตามเวลาที.
กาํหนด 

ผลงานเสร็จทนั
ตามเวลาที.
กาํหนด 

ผลงานเสร็จชา้
กวา่ตามเวลาที.
กาํหนด 1 วนั 

ผลงานเสร็จชา้
กวา่ตามเวลาที.
กาํหนด 2 วนั 

ผลงานเสร็จชา้
กวา่ตามเวลาที.
กาํหนด มากกวา่ 
2 วนั 
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แผนการจัดการเรียนการสอนที 3 
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั5นมธัยมศึกษาปีที.  3 
หน่วยการเรียนรู้ที. 5  สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา 
เรื.อง สถานการณ์สิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกากบัการแกปั้ญหา 
        สิ.งแวดลอ้มในประเทศไทย                             จาํนวน 4 ชั.วโมง 
ผูส้อน นางสาวอาภสัรา  คนงาน               

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ส 5.2  เขา้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ

ความสัมพนัธ์ที.ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรมมีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรและสิ.งแวดลอ้มเพื.อการพฒันาที.ย ั.งยืน 

2.  ตวัชี>วดั   

ส 5.2 ม.3/2  ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต ้

ส 5.2 ม.3/3  สาํรวจอภิปรายประเดน็ปัญหาเกี.ยวกบัสิ.งแวดลอ้มที.เกิดขึ5นในทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต ้

ส 5.2 ม.3/4  วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื.องจากการเปลี.ยนแปลงของสิ.งแวดลอ้มใน

ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตที้.ส่งผลต่อประเทศไทย 

3.  สาระสําคัญ 

 ปัญหาสิ. งแวดลอ้มที.เกิดขึ5นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตมี้ความรุนแรงไม่แพก้นั  

และทาํให้เกิดการเปลี.ยนแปลงของสิ.งแวดลอ้มทั5งกายภาพและทางสังคมอย่างมาก  เป็นผลทาํให้

การรับรู้ถึงสถานการณ์ดา้นสิ.งแวดลอ้มที.เกิดขึ5นทั5งสองทวีปนี5   จะเป็นตวัอย่างที.ดีในการแก้ไข

ปัญหาสิ.งแวดลอ้ม  ซึ. งประเทศไทยสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาสิ.งแวดลอ้มได ้

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  สามารถระบุปัญหาและผลกระทบของปัญหาสิ.งแวดลอ้มในประเทศไทยได ้  

2.  สามารถคิดหาแนวทางการอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหาสิ.งแวดลอ้มในประเทศไทยได ้  
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3.  ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของปัญหาสิ.งแวดลอ้มที.เกิดขึ5นในประเทศไทย 

5.  สาระการเรียนรู้   

 1.  ปัญหาสิ.งแวดลอ้มในประเทศไทย 

2.  สถานการณ์สิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกากบัการแกปั้ญหาสิ.งแวดลอ้มในประเทศไทย 

6.  กจิกรรมการเรียนการสอน 

ชัวโมงที 1-2 

ระบุปัญหา 

    1.  ครูและนกัเรียนสนทนา  และอภิปรายเกี.ยวกบัปัญหาสิ.งแวดลอ้มในประเทศ

ไทย  โดยครูใชค้าํถามดงันี5  

  - ประเทศไทยมีปัญหาสิ.งแวดลอ้มอะไรบา้งที.สอดคลอ้งกบัปัญหาสิ.งแวดลอ้มใน

ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้

  - ปัญหาสิ. งแวดล้อมที. เกิดขึ5 นนั5นเราสามารถนําแนวทางการแก้ไขปัญหา

สิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตม้าประยุกต์ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาสิ.งแวดลอ้มใน

ประเทศไทยไดห้รือไม่  เพราะเหตุใด 

  2.  ครูกระตุน้ให้นักเรียนเสนอแนวคิดเกี.ยวกบัการแกปั้ญหาสิ.งแวดลอ้มใน

ประเทศไทย โดยการใชค้าํถาม เช่น 

  - เพราะเหตุใดเราจึงตอ้งเรียนรู้เกี.ยวกบัการแกปั้ญหาสิ.งแวดลอ้ม 

  - นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการเรียนรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหา

สิ.งแวดลอ้มในประเทศไทย 

  3.  ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน  ทุกกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการ

กลุ่ม 

  4.  นักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื. อง  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ.งแวดลอ้มในประเทศไทย  และอภิปรายกนัในกลุ่มเพื.อกาํหนดหวัขอ้ปัญหาสิ.งแวดลอ้มที.ตอ้งการ

ศึกษา 
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    5.  นกัเรียนช่วยกนัเสนอความคิดและร่วมกนักาํหนดประเด็นที.ตอ้งการจะศึกษา

ในหวัขอ้ปัญหาสิ.งแวดลอ้มที.นกัเรียนไดร่้วมกนักาํหนดขึ5นแลว้ออกมานาํเสนอหนา้ชั5นเรียน   

6.  ครูเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์  ซึ. งหากนกัเรียนกาํหนดหัวขอ้ปัญหา

และประเดน็ที.ตอ้งการจะศึกษาไม่ถกูตอ้งสมบูรณ์  ครูตอ้งใหค้าํแนะนาํเพิ.มเติม 

ออกแบบและรวบรวมข้อมูล 

 7.  สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัวางแผนการทาํงาน  เช่น  การกาํหนดขั5นตอนการทาํงาน  

การวางแผนเรื.องการใชเ้วลา  การแบ่งหนา้ที.ความรับผิดชอบในการสืบคน้ขอ้มลูตามประเด็นปัญหา

แลว้บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้ลงในแบบบนัทึกคน้ควา้ดว้ยตนเอง  โดยมีประธานกลุ่มทาํหนา้ที.

ดูแลและประสานงานเพื.อใหง้านของกลุ่มสาํเร็จผลตามแผนการที.วางไว ้

ปฏิบัตกิารรวบรวมข้อมูล 

 8.  สมาชิกลุ่มแยกยา้ยกนัไปสืบคน้ขอ้มูลนกัเรียนสามารถเลือกสืบคน้ไดท้ั5งจาก

แหล่งสืบคน้ต่างๆ เช่น  เวบ็ไซต ์ ห้องสมุด  ป้ายนิเทศ  หรือศึกษาจากผูรู้้  เป็นตน้  แลว้นาํขอ้มลูมา

รวมกนัในชั.วโมงหนา้ 

ชัวโมงที 3-4 

 วเิคราะห์ผลและสือความหมายของผล 

  9.  หลงัจากสืบคน้ขอ้มูลไดค้รบถว้น  สมาชิกแต่ละคนนาํขอ้มูลที.สืบคน้ไดม้า

นาํเสนอในที.ประชุมกลุ่ม  แลว้ร่วมกนัพิจารณาและอภิปรายต่อไปว่าความรู้ที.ไดม้านั5นเกี.ยวขอ้งกบั

หัวขอ้ปัญหาที.ไดเ้ลือกมาหรือไม่  และมีความถูกตอ้ง  สมบูรณ์  ครบถว้นตามประเด็นที.ตอ้งการ

ศึกษาหรือยงั ถา้ขอ้มูลที.ไดม้ายงัไม่เพียงพอ  กร่็วมกนัอภิปรายและมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มไป

ช่วยกนัศึกษาคน้ควา้เพิ.มเติม  ถา้ความรู้ที.ไดม้ามีความครบถว้นสมบูรณ์แลว้  ใหร่้วมกนัประเมินผล

การสงัเคราะห์ความรู้  โดยมีครูเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํเพิ.มเติม 

 

 

  10.  นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนันาํเสนอขอ้มูลที.สงัเคราะห์ได ้ และร่วมกนัอภิปรายว่า

ข้อมูลของแต่ละกลุ่มที.ได้จากการศึกษาค้นควา้  ครบถว้นสมบูรณ์ถูกต้องหรือไม่  โดยครูช่วย

ตรวจสอบและแนะนาํเพิ.มเติม 



223 
 

 แปลความหมายข้อมูลและสรุปผล 

  11.  สมาชิกกลุ่มนาํขอ้มลูที.ไดส้งัเคราะห์แลว้มาเขียนสรุปสาระสาํคญัตามประเด็น

ต่างๆ เป็นผงัมโนทศันล์งในกระดาษที.ครูแจกให ้

  12.  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอสาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆในผงัมโนทศัน์

หน้าชั5นเรียนตามลาํดบั  กาํหนดเวลานาํเสนอกลุ่มละประมาณ 10 นาที  ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียน

กลุ่มอื.นซกัถามปัญหาและโหวตใหค้ะแนนกลุ่มที.นกัเรียนชื.นชอบในผลงานโดยการเขียนหมายเลข

กลุ่มลงในกระดาษที.ครูเตรียมไวใ้ห ้ และครูอธิบายเพิ.มเติมใหส้มบูรณ์ 

  13.  ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

7.  การวดัและประเมินผล 

สิงทีต้องการวัด วธีิการ เครืองมอืทีใช้ เกณฑ์การวดัผล 

1.  วิเคราะห์ถึงสภาพ

ปัญหาและผลกระทบ

ของปัญหาสิ.งแวดลอ้ม

ในประเทศไทยได ้  

-  การตอบคาํถาม 

-  ทาํแบบทดสอบ 

-  ทาํโครงงาน 

- ประเด็นคาํถามจาก

ครูผูส้อน 

- แบบทดสอบ 

- แบบประเมิน

ความสามารถในการ

ทาํโครงงาน 

-  คาํตอบถูกตอ้งและ

พิจารณาตามความ

เหมาะสม โดยคาํนึงตาม

สภาพความเป็นจริง 

-  ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

- ผา่นเกณฑร์้อยละ 70 

2.  เสนอแนวทางการ

อนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหา

สิ.งแวดลอ้มในประเทศ

ไทยได ้  

- การสรุปผงั 

มโนทศัน์ 

- ผงัมโนทศัน์ 

 

-  ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

-  นกัเรียนสามารถสรุป

ความคิดโดยใชผ้งัมโน

ทศัน์ไดถู้กตอ้งตาม

สภาพจริง 

3. เห็นคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ.งแวดลอ้ม 

-  การตอบคาํถาม 

 

- ประเด็นคาํถามจาก

ครูผูส้อน 

 

-  คาํตอบถูกตอ้งและ

พิจารณาตามความ

เหมาะสม โดยคาํนึงตาม

สภาพความเป็นจริง 

 



224 
 

8.  สือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  ใบความรู้เรื.อง  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในประเทศไทย 

2.  อินเตอร์เน็ต 

3.  แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

9.  เอกสารอ้างอิง 

ธวชั  ทนัโตภาส  และคณะ.2555.  หนังสือเรียน  รายวชิาพื>นฐานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ  

วฒันธรรม ม.3. กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช. 

วิทยา  ปานะบุตร.2556.  คู่มอื  เสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื>นฐานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วฒันธรรม ม.3.  กรุงเทพมหานคร : พ.ศ. พฒันา. 

กระมล  ทองธรรมชาติ  และคณะ.2556.  หนังสือเรียนรายวชิาพื>นฐานสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วฒันธรรม ม.3.   กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจริญทศัน.์ 
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บนัทกึผลหลงัสอน 

1.  ผลการสอน  

  พบวา่นกัเรียนใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมการเรียนการสอนดี  โดยครูจะคอยดูแลและให้

คาํปรึกษา  นกัเรียนกลา้ที.จะแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังผูอื้.น  คอยช่วยเหลือเพื.อนเมือเพื.อนใน

กลุ่มไม่เขา้ใจ  มีการวางแผนการทาํงานเป็นขน้ตอนและมีการแบง่หนา้ที.ความรับผิดชอบ  นกัเรียนมีความ

กระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม  เพื.อให้ผลงานของกลุ่มออกมาดีที.สุด  ดา้นบรรยากาศในการเรียนนั5น

พบว่า มีความเป็นกนัเองไม่เครียดและมีความสนุกสนานในการทาํกิจกรรม  แต่ก็มีนกัเรียนบางคนได้

เสนอความคิดวา่อยากให้มีการนาํเสนอผลงานออกมาในรูปแบบอื.นๆ บา้ง  นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจ

ในเนื5อหาของบทเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  และสามารถนาํเสนอผลงานออกมาในรูปแบบผงัมโนทศัน์ได้ดี  

หลงัจากการทดสอบหลงัเรียนพบว่า  ผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนของนกัเรียนอยู่ในระดบัสูง  และนกัเรียนมี

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั 

2.  ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

 พบว่า  ระยะเวลาในการทาํกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอ  ควรเพิ.มระยะเวลาในการทาํ

กิจกรรมให้มากขึ5น  เพื.อให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนการทาํงานกลุ่มและพฒันาความสามารถในการคิด  ควรให้

นักเรียนไดน้าํเสนอผลงานในรูปแบบอื.นบา้ง  เพื.อส่งเสริมให้นกัเรียนไดแ้สดงการสร้างสรรค์ผลงานที.

แปลกใหม่ 
 

                    ลงชื�อ................................................ผูส้อน 

                                (นางสาวอาภสัรา  คนงาน) 

           ตาํแหน่ง  ครู ค.ศ. 1 

                            วนัที�.............เดือน............................พ.ศ. ..........  
 

ความคดิเห็นและข้อเสนอของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ทีได้รับมอบหมาย 

.......................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................... 
  

                ลงชื.อ.................................................... 

                                        (......................................................) 

              ตาํแหน่ง................................................... 

                       วนัที..............เดือน..................................พ.ศ. ........... 
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ใบความรู้ที 2 

เรือง  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมในประเทศไทย 

 
 

ในปัจจุบนัสิ.งแวดลอ้มที.เป็นธรรมชาติ ทั5งภายในประเทศและในทอ้งถิ.นมีแนวโนม้ ถูก

ทาํลายเพิ.ม มากขึ5น ในขณะเดียวกนั สิ.งแวดลอ้มทางวฒันธรรม (ที.มนุษยส์ร้างขึ5น) กลบัเพิ.มมาแทน

มากขึ5นเป็นลาํดบั ทั5 งนี5 เนื.องจาก ในปัจจุบันจาํนวนประชากรมนุษย์เพิ.มขึ5นอย่างรวดเร็ว มีการ

ประดิษฐ์และพฒันาเทคโนโลยี มาใชอ้าํนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ เพิ.มมากขึ5น ผลจากการทาํลาย

สิ.งแวดลอ้ม ทางธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อ มนุษยห์ลายประการ เช่น ปัญหาการแปรปรวนของ

ภูมิอากาศโลกการร่อยหรอ ของทรัพยากรธรรม ชาติภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ5น มลพิษ

สิ.งแวดลอ้มขยายขอบเขต กวา้งขวางมากขึ5น ซึ. งส่งผลกระทบโดยตรง ต่อการดาํรงอยู่และการมี

คุณภาพชีวิตที.ดีของมนุษย ์สาเหุตสาํคญัที.ทาํใหเ้กิดปัญหาดงักล่าวมีดงันี5  

1. การเพิ.มของประชากร 

2.การขยายตวัทางเศรษฐกิจและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 

3.ภยัธรรมชาติ 
 

สถานการณ์สิงแวดล้อมของประเทศไทย 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วง 3 ทศวรรษที.ผ่านมา ไดส่้งผลเสียต่อ

สถานการณ์สิ.งแวดลอ้มของประเทศไทย และก่อให้เกิดปัญหาการใชท้รัพยากรอย่างไม่ย ั.งยืน ไดแ้ก่ 

ปัญหาความเสื. อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้ ที. ดิน นํ5 า และ

ทรัพยากรชายฝั.ง รวมทั5งปัญหามลพิษที.ทวีความรุนแรงมากขึ5น ทั5งดา้นมลพิษทางนํ5 า มลพิษทาง

อากาศ เสียง และความสั.นสะเทือน ซึ. งก่อใหเ้กิดปัญหาสุขภาพแก่ประชากรที.อาศยัอยู่ในเขตเมือง 

ทั5งหมดนี5ลว้นแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาสิ.งแวดลอ้มและผลกระทบที.มีต่อชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชน สรุปสถานการณ์สิ.งแวดลอ้มของประเทศไทยมีดงันี5  
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1.สถานการณ์ของทรัพยากรดิน 

ทรัพยากรที.ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที.สําคญัในการดาํรงชีพของมนุษย ์ประเทศไทย

เป็นประเทศเกษตรกรรมที.ตอ้งใชที้.ดินเป็นปัจจยัหลกัการเพิ.มขึ5นของประชากร ประกอบกบัความ

ตอ้งการใชที้.ดิน เพื.อใชใ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาอื.นก็มีแนวโนม้ที.เพิ.มขึ5น เช่น การพฒันาเมือง 

เขตอุตสาหกรรม เป็นตน้ ดงันั5น ปัญหาที.เกิดขึ5นในการใชป้ระโยชน์ที.ดิน คือ การนาํพื5นที.เหมาะสม

ทางการเกษตรมาใชใ้นการขยายเมือง การนาํพื5นที.ที.ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรมาใชใ้นการเกษตร 

การใชป้ระโยชน์จากที.ดินที.ไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ทาํให้เกิดปัญหาความเสื.อมโทรมของดิน 

ซึ. งส่งผลกระทบทั5 งทางตรงและทางออ้มต่อเกษตรกร ชุมชนและประเทศชาติ สําหรับปัญหา

ทรัพยากรดินของประเทศไทยไดด้งันี5  

1.1  การพงัทลายของดิน 

1.2  การเสื.อมโทรมของดิน 

1.3  การขาดความอุดรสมบรูณ์ของดินเนื.องจากการปลูกพืชไม่ถกูวิธ๊ 

1.4  ดินเป็นพิษจากสารเคมีปราบศตัรูพืชและปุ๋ยเคมี 
 

2. สถานการณ์ของทรัพยากรนํ>า 

ทรัพยากรนํ5า นํ5าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที.มีความสําคญัอย่างยิ.ง สิ.งมีชีวิตทุกชนิดสามารถ

ดาํรงชีวิตอยูไ่ดต้อ้งอาศยันํ5 า นอกจากนี5  นํ5ายงัเป็นปัจจยัการผลิตที.สาํคญัไม่ว่าจะเป็นการผลิตในภาค

เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคบริการ โดยเฉพาะการผลิตในภาคเกษตรกรรมและ

ภาคอุตสาหกรรมเกษตร ซึ. งเป็นภาคการผลิตที.ตอ้งใชน้ํ5 าเป็น ปริมาณมาก แต่ทรัพยากรนํ5 าเป็น

ทรัพยากรที.มีอยู่จาํกดั ในโลกมีนํ5 าอยู่ประมาณ 1,234 ลา้นลูกบาศก์กิโลเมตร เป็นนํ5 าจืดเพียงร้อย

ละ 5 และประมาณ 4 ใน 5 ของนํ5 าจืดที.มีอยู่ เป็นนํ5าแข็งในเขตขั5วโลก นอกจากนี5ยงัเป็นนํ5าใตดิ้นถึง

ร้อยละ 99 ของนํ5าจืดที.เป็นของเหลว สถานการณ์ของทรัพยากรนํ5าในปัจจุบนั สรุปไดด้งันี5  

2.1  การขาดแคลนนํ5า 

2.2  นํ5าเสียและสารพิษในนํ5า 

2.3  นํ5าท่วม 

2.4  นํ5าทะเลหนุน 

2.5  นํ5าบาดาลลดระดบั 
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2.6  แหล่งนํ5าตื5นเขิน 
 

3.สถานการณ์คุณภาพอากาศ 

ปัจจยัที.ส่งผลต่อปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารสํานกังาน อาคารราชการทั.วไป พบว่า

มกัได้รับการออกแบบเป็นแบบปิดทึบจัดมีระบบปรับอากาศ และโดยส่วนใหญ่พบว่ามีการนํา

อากาศจากดา้นนอกเขา้มาในอาคารเลก็น้อยเพื.อลดค่าใชจ่้ายเรื.องระบบปรับอากาศ ทาํให้อากาศที.

หมุนเวียนอยูใ่นอาคารเป็นอากาศเดิม จะทาํใหส้ถานที.ทาํงานกลายเป็นแหล่งสะสมของสารเคมี ฝุ่ น 

กลิ.นเชื5อโรคทาํใหรู้้สึกไม่สบาย และเป็นสาเหตุของโรคติดต่อซึ.งเป็นภยัเงียบบั.นทอนประสิทธิภาพ 

การทาํงาน และสุขภาพอนามยัของคนทาํงานได ้
 

              การเจ็บป่วยดว้ยโรคที.เกิดจากการทาํงานในอาคารมกัมีอาการไม่รุนแรง แต่มีผลทาํใหเ้กิด

อาการทางกายและส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน โดยกลุ่มอาการเจ็บป่วยมี 2 ลกัษณะ กลุ่มแรก

เรียกวา่ อาการเจ็บป่วยจากอาคาร เป็นอาการที.เกิดขึ5นเมื.อเขา้ไปอยู่ในอาคารและจะหายไปเมื.อออก

จากอาคาร ไม่สามารถระบุสาเหตุการเจ็บป่วยไดช้ดัเจน เช่น อาการระคายเคืองตา ตาแสบ ตาแห้ง 

นํ5าตาไหล ตาแดง อาการคดัจมกู ระคายเคืองในจมกู ฯลฯ กลุ่มที.สอง เรียกว่า การเจ็บป่วยจากอาคาร 

สามารถระบุสาเหตุไดช้ดัเจนที.เป็นผลมาจากอากาศในอาคารปนเปื5 อนมลพิษ เช่นโรคปอดอกัเสบ

จากลิจิโอเนลล่า การเจบ็ป่วยนี5จะไม่หายไป แมอ้อกจากอาคารไปแลว้ก็ตาม  
 

                นอกจากนี5สาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร ไดด้าํเนินการเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศในอาคาร

สาธารณะอื.นอย่างต่อเนื.องโดยให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอาคารสาธารณะต่าง ๆ ที.ประสบ

ปัญหาคุณภาพในอาคาร และในปี พ.ศ.2551 ไดศึ้กษาประเมิณคุณภาพอากาศในอาคารสาธารณะ

ประเภทโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้ และ

อาคารสูง ( อาคารสํานกังาน ) รวมจาํนวน 132 แห่ง พบว่าอาคารสาธารณะมีปัญหาคุณภาพอากาศ

ไม่เป็นไปตามค่าเสนอแนะด้านคุณภาพอากาศในอาคาร รวมทั5งบางแห่งในเชื5อรา หรือ เชื5อ

แบคทีเรียในอากาศเกินกวา่เกณฑค่์าเสนอแนะ 
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4.สถานการณ์ของทรัพยากรป่าไม้ 

การใชป้ระโยชน์จากพื5นที.ป่าอย่างต่อเนื.องในช่วงสี.ทศวรรษที.ผ่านมาทาํให้ประเทศไทย

สูญเสีย พื5นที. ป่าไปแล้วประมาณ 67 ล้านไร่ หรือเฉลี.ยประมาณ 1.6ล้านไร่ต่อปี กล่าวคือ ปี 

พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื5นที.ป่าอยู่ถึงร้อยละ 53.3 ของพื5นที.ประเทศ หรือประมาณ 171 ลา้นไร่ 

และลดลงมาโดยตลอดจนในปี พ.ศ. 2532 ประเทศไทยเหลือพื5นที.ป่าเพียงร้อยละ 27.95 ของพื5นที.

ทั5งหมด หรือประมาณ 90 ลา้นไร่ รัฐบาลในอดีตไดพ้ยายามจะรักษาพื5นที.ป่าโดยประกาศยกเลิก

สมัปทานการทาํไมใ้นป่าบกทั5งหมด ในปี พ.ศ. 2532 แต่หลงัจากยกเลิกสัมปทานป่าไม ้สถานการณ์

ดีขึ5นในระยะแรกเท่านั5น ต่อมาการทาํลายก็ยงัคงเกิดขึ5นไม่แตกต่างจากสถานการณ์ก่อนยกเลิก

สัมปทานป่าไม้เท่าใดนัก โดยพื5นที. ป่าที.ถูกบุกรุกก่อนการยกเลิกสัมปทาน (ปี พ.ศ. 2525-

2532) เฉลี.ยต่อปีเท่ากบั 1.2 ลา้นไร่ และพื5นที.ป่าที.ถูกบุกรุกหลงัการยกเลิกสัมปทาน (ปี พ.ศ. 2532-

2541) เฉลี.ย 1.1 ลา้นไร่ต่อปี สถานการณ์ป่าไมใ้นปัจจุบนั สรุปไดด้งันี5  

4.1  การสูญเสียพื5นที.ป่า 

4.2  การอนุรักษพ์ื5นที.ป่าไมเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

4.3  ปริมาณการปลูกป่า 
 

5.สถานการณ์ของทรัพยากรแร่ธาตุและพลงังาน 

แร่ธาตุและพลงังานเป็นทรัพยากรที.มีความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ

สถานการณ์แร่ธาตุและพลงังานในปัจจุบนั สรุปไดด้งันี5  

5.1  ปัญหาความขาดแคลน 

5.2  ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

5.3  ปัญหาต่อสุขภาพอนามยั 

5.4  ปัญหาต่อสิ.งแวดลอ้ม 

5.5  ปัญหาต่อสังคม 
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6.สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอย 

ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เป็นเหตุสําคญัประการหนึ.งที.ก่อใหเ้กิดปัญหาสิ.งแวดลอ้ม 

และ มีผลต่อสุขภาพอนามยั มูลฝอยหรือของเสียกาํลงัมีปริมาณเพิ.มมากขึ5นทุกปี เพราะสาเหตุจาก

การเพิ.มของประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นบัเป็นปัญหาที.สาํคญัของ

ชุมชนซึ. งตอ้งจดัการและแกไ้ข ปริมาณกากของเสียและสารอนัตราย ไดแ้ก่ ขยะมูลฝอย สิ.งปฏิกูล 

และสารพิษที.ปนเปื5 อนอยู่ในแหล่งนํ5 า ดิน และอากาศ ตลอดจนบางส่วนตกคา้งอยู่ในอาหาร ทาํให้

ประชาชนทั.วไปเสี. ยงต่ออนัตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และ โรคผิดปกติทาง

พนัธุกรรม เป็นตน้ 

สาเหตุทีทําให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย 

1. ความมกัง่ายและขาดความสํานึกถึงผลเสียที.จะเกิดขึ5น เป็นสาเหตุที.พบบ่อยมาก ซึ. งจะเห็นไดจ้าก

การทิ5งขยะลงตาพื5น หรือแหล่งนํ5 า โดยไม่ทิ5งลงในถงัรองรับที.จดัไวใ้ห้ และโรงงานอุตสาหกรรม

บางแห่งลกัลอบนาํสิ.งปฏิกลูไปทิ5งตามที.ว่างเปล่า 

2. การผลิตหรือใช้สิ. งของมากเกินความจาํเป็น เช่น การผลิตสินคา้ที.มีกระดาษหรือพลาสติกหุ้ม

หลายชั5น และการซื5อสินคา้โดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุง ทาํใหมี้ขยะปริมาณมาก 

3.การเก็บและทาํลาย หรือนาํขยะไปใชป้ระโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกคา้ง กองหมกัหมม 

และส่งกลิ.นเหมน็ไปทั.วบริเวณจนก่อปัญหามลพิษใหก้บัสิ.งแวดลอ้ม 

 
 

ที.มา :  https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_ordinarycourse/wiki/87adc/7_.html      

           เขา้ถึงเมื.อวนัที.  15  มิถุนายน  2558 
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ใบงานที 4 

เรือง  โครงร่างของโครงงาน 

 

คําชี>แจง  ใหน้ักเรียนระดมความคิดภายในกลุ่มเพื.อวางแผนการจดัทาํโครงงาน เรื.อง ปัญหา

สิ.งแวดลอ้มในชุมชน  และเขียนขอ้มูลใหส้ัมพนัธ์กบัหวัขอ้ที.กาํหนดให ้

 

 

1.  ชื.อโครงงาน……………………………………………………………………………………… 

2.  สมาชิกกลุ่ม 

 1)…………………………………………………………………………………………… 

 2)…………………………………………………………………………………………… 

 3)…………………………………………………………………………………………… 

 4)…………………………………………………………………………………………… 

 5)…………………………………………………………………………………………… 

 6)…………………………………………………………………………………………… 

3.  ครูที.ปรึกษา……………………………………………………………………………………… 

4.  ที.มาและความสาํคญั………………………………………………………………..................... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

โครงร่างของโครงงาน 



232 
 

5.  วตัถุประสงค…์………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6.  สมมติฐาน……………………………………………………………………………………… 

7.  ขอบเขตการทาํโครงงาน………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

8.  วิธีการดาํเนินงาน……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

9.  ผลที.คาดว่าจะไดรั้บ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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10.  แผนการกาํหนดเวลาปฏิบติังาน………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

11.  เอกสารอา้งอิง………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

แบบประเมนิความสามารถในการทาํโครงงาน 

 

 

ชื.อโครงงาน..............................................................................................................  ชั5น  ม. 3 / …… 

รายชื.อผูจ้ดัทาํ          

1)…………………………………………………………………………………………… 

 2)…………………………………………………………………………………………… 

 3)…………………………………………………………………………………………… 

 4)…………………………………………………………………………………………… 

 5)…………………………………………………………………………………………… 

 6)…………………………………………………………………………………………… 

คําชี>แจง  ใหผู้ป้ระเมินทาํเครื.องหมาย � ลงในช่อง � ระดบัคุณภาพตามรายการประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน 

 3 หมายถึง  ดี 

 2 หมายถึง  ปานกลาง 

 1 หมายถึง  ปรับปรุง 

ข้อ รายการ 
คะแนน คะแนน 

รวม 3 2 1 

ส่วนที 1  การวางแผนการทํางาน  (15  คะแนน)     
1 การกาํหนดเรื.องที.ที.ศึกษา     
2 การกาํหนดปัญหาและตั5งสมมติฐาน    
3 การวิเคราะห์และการวางแผนการปฏิบติังาน    
4 การกาํหนดอุปกรณ์และเครื.องมือในการสืบคน้    
5 ความรู้ความเขา้ใจเกี.ยวกบัแหล่งวิทยาการในการทาํ

โครงงาน 
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ข้อ รายการ 
คะแนน คะแนน 

รวม 3 2 1 

ส่วนที  2  กระบวนการทํางาน  (30  คะแนน)     
6 การกาํหนดขั5นตอนการดาํเนินงาน     
7 การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และเครื.องมือในการดาํเนินงาน    
8 การปฏิบติัตามวิธีการและขั5นตอนที.กาํหนด    
9 ขอ้มลูหรือขอ้เทจ็จริงประกอบการทาํโครงงาน    
10 การบนัทึกขอ้มลู    
11 การจดัการขอ้มูล     
12 การเรียบเรียงและสรุปขอ้มูล    
13 การแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงการทาํงาน    
14 การแสดงบทบาทที.ไดรั้บการมอบหมายของสมาชิกในกลุ่ม    
15 ความมีระเบียบวินยัในการปฏิบติังาน    
ส่วนที 3  ผลงานและการนําเสนอ  (15  คะแนน)     
16 ความสมบูรณ์ขององคป์ระกอบและรูปเล่มรายงาน     
17 การแปลผลและการสรุปผลขอ้มูล    
18 ความคิดสร้างสรรคข์องผลงาน    
19 การนาํเสนอโครงงาน    
20 การตอบขอ้ซกัถามในการนาํเสนอผลงาน    

รวม  60  คะแนน  

 

ระดบัคุณภาพ 

�  42-60  คะแนน �  30-41  คะแนน �  ตํ.ากวา่  30  คะแนน  ปรับปรุง 

 

                                                                    ลงชื.อ................................................................ผูป้ระเมิน 

                                                                               (..........................................................) 

                                                                                        ............. /.............. /............. 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการทาํโครงงาน 

ส่วนที 1  การวางแผนการทํางาน  (15  คะแนน) 

1.  การกาํหนดเรืองทีต้องการศึกษา 

 3 หมายถึง  ระบุความเป็นมา  ความสาํคญั  ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น   

น่าสนใจมีประโยชน์ 

2 หมายถึง  ระบุความเป็นมา  ความสาํคญั  ปัญหาและวตัถุประสงคค์รบถว้น      

    มีประโยชนแ์ต่ไม่น่าสนใจ 

 1 หมายถึง  ระบุความเป็นมา  ความสาํคญั  ปัญหาและวตัถุประสงค ์ ไม่ 

ชดัเจน  ไม่น่าสนใจ 

2.  การกาํหนดปัญหาและตั>งสมมตฐิาน 

3 หมายถึง  ตั5งสมมติฐานสอดคลอ้งกบัปัญหา  และมีความสัมพนัธ์เป็นเหตุ 

เป็นผลชดัเจน 

2 หมายถึง  ตั5งสมมติฐานสอดคลอ้งกบัปัญหา   

1 หมายถึง  ตั5งสมมติฐานไม่สอดคลอ้งกบัปัญหา   

3.  การวเิคราะห์และวางแผนการปฏิบัตงิาน 

 3 หมายถึง  การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานเรียงลาํดบัเป็นขั5นตอนมี 

                                                       รายละเอียดครบถว้น 

 2 หมายถึง  การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานเรียงลาํดบัเป็นขั5นตอน   

แต่มีรายละเอียดไมค่รบ 

 1 หมายถึง  การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานไม่เป็นลาํดบัขั5นตอน   

4.  การกาํหนดอุปกรณ์และเครืองมือในการสืบค้น 

 3 หมายถึง  กาํหนดไดถ้กูตอ้ง  สอดคลอ้งกบักระบวนการสืบคน้ 

 2 หมายถึง  กาํหนดถูกตอ้งบางส่วน 

 1 หมายถึง  กาํหนดไม่ถูกตอ้ง 
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5.  ความรู้ความเข้าใจเกียวกับแหล่งวทิยาการในการทําโครงงาน 

 3 หมายถึง  ระบุแหล่งวิทยาการไดม้ากกวา่ 7 ประเภท 

 2 หมายถึง  ระบุแหล่งวิทยาการได ้ 5- 7 ประเภท 

 1 หมายถึง  ระบุแหล่งวิทยาการไดน้อ้ยกวา่  5 ประเภท 

 

ส่วนที  2  กระบวนการทํางาน  (30  คะแนน) 

6.  การกาํหนดขั>นตอนการดําเนินงาน 

 3 หมายถึง  กาํหนดขั5นตอนมีความชดัเจน  สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 2 หมายถึง  กาํหนดขั5นตอนมีความชดัเจนบางส่วน  สามารถปฏิบติัไดบ้า้ง 

 1 หมายถึง  กาํหนดขั5นตอนมีความไมช่ดัเจน  ไมส่ามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

7.  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครืองมอืในการดาํเนินงาน 

 3 หมายถึง  การจดัเตรียมมีความสมบูรณ์ทุกครั5 ง 

 2 หมายถึง  การจดัเตรียมมีความสมบูรณ์บางครั5 ง 

 1 หมายถึง  ขาดการเตรียมพร้อม 

8.  การปฏิบัติตามขั>นตอนและวธีิการทีกาํหนด 

 3 หมายถึง  ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  มีการปรับปรุงแกไ้ขเป็นระยะ 

 2  หมายถึง  ปฏิบติัโดยมีครูเป็นผูแ้นะนาํบางส่วน  มีการปรับปรุงแกไ้ขบา้ง 

 1 หมายถึง  ปฏิบติัสับสนไม่มีการปรับปรุงแกไ้ข 

9.  การศึกษาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน 

 3 หมายถึง  มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริง  ครอบคลุมทุกประเดน็ 

ที.ศึกษา 

 2 หมายถึง  มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริง  แต่ไม่ครอบคลุมทุก 

ประเดน็ที.ศึกษา 

 1 หมายถึง  มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริง  แต่ไม่ตรงประเด็นที. 

ศึกษา 
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10.  การบันทึกข้อมลู 

 3 หมายถึง  บนัทึกขอ้มลูตรงตามวตัถุประสงคที์.ตอ้งการศึกษาอยา่งถูกตอ้ง 

ชดัเจนครบทุกขอ้ 

 2 หมายถึง  บนัทึกขอ้มลูตรงตามวตัถุประสงคที์.ตอ้งการศึกษาบางขอ้ขาด 

ความชดัเจน 

 1 หมายถึง  บนัทึกขอ้มลูตรงตามวตัถุประสงคที์.ตอ้งการศึกษาขาดความ 

ชดัเจนหลายขอ้ 

11.  การจัดการข้อมูล 

3 หมายถึง  จดัการขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ  ชดัเจน  ประณีต  สวยงาม  ถูกตอ้ง 

สมบูรณ์ 

 2 หมายถึง  จดัการขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ  ชดัเจน  ขาดความประณีตและ 

สวยงาม 

 1 หมายถึง  จดัการขอ้มลูอยา่งไม่เป็นระบบ  ขาดความประณีต 

12.  การเรียบเรียงและสรุปข้อมลู 

3 หมายถึง  เรียบเรียงและสรุปขอ้มูลเป็นลาํดบัขั5นตอน  ตามสภาพจริง  สื.อ 

ความชดัเจน 

2 หมายถึง  เรียบเรียงและสรุปขอ้มูลเป็นลาํดบัขั5นตอน  แต่สื.อความไม่ 

ชดัเจนบางขอ้ 

1 หมายถึง  เรียบเรียงและสรุปขอ้มูลไม่เป็นลาํดบัขั5นตอน  และสื.อความไม่ 

ชดัเจน 

13.  การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทํางาน 

3 หมายถึง  รู้สภาพปัญหาการทาํงาน  และกระตือรือร้นในการแกไ้ข  และ 

ปรับปรุงงาน 

2 หมายถึง  รู้สภาพปัญหาการทาํงาน  แต่ไม่กระตือรือร้นในการแกไ้ข  และ 

ปรับปรุงงาน 
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1 หมายถึง  ขาดความเขา้ใจในสภาพปัญหาการทาํงาน  ไม่กระตือรือร้นใน 

การแกไ้ขและปรับปรุงงาน 

14.  การแสดงบทบาททีได้รับมอบหมายของสมาชิกกลุ่ม 

3 หมายถึง  สมาชิกปฏิบติัตามบทบาทอยา่งถูกตอ้ง  มีความรับผิดชอบ 

2 หมายถึง  สมาชิกปฏิบติัตามบทบาท  ขาดความรับผิดชอบบา้ง 

1 หมายถึง  สมาชิกปฏิบติัตามบทบาทไม่ถกูตอ้ง  ไม่ครบทุกคน 

15.  ความมีระเบียบวนัิยในการปฏิบัตงิาน 

3 หมายถึง  มีระเบียบวินยัในการทาํงาน  ตรงต่อเวลา  และตั5งใจทาํงานทุก 

ครั5 ง 

2 หมายถึง  มีระเบียบวินยัในการทาํงาน  ตรงต่อเวลา  และตั5งใจทาํงานเป็น 

ส่วนมาก 

1 หมายถึง  มีระเบียบวินยัในการทาํงาน  ตรงต่อเวลา  และตั5งใจทาํงาน 

 

ส่วนที  3  ผลงานและการนําเสนอ  (15  คะแนน) 

16.  ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบและรูปเล่มรายงาน 

3 หมายถึง  การจดัองคป์ระกอบและรูปเล่มรายงานถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็น 

ลาํดบัขั5นตอน 

2 หมายถึง  การจดัองคป์ระกอบและรูปเล่มรายงานถูกตอ้ง  ขาดความ 

ครบถว้น 

1 หมายถึง  การจดัองคป์ระกอบและรูปเล่มรายงานไม่ถูกตอ้งไม่เป็นลาํดบั 

ขั5นตอน 

17.  การแปลผลและการสรุปผลข้อมลู 

3 หมายถึง  การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

2 หมายถึง  การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ แต่ 

ขาดความสมบูรณ์บางขอ้ 

1 หมายถึง  การแปลผลและสรุปผลถูกตอ้งบางส่วน 
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18.  ความคิดสร้างสรรค์ของชิ>นงาน 

3 หมายถึง  รูปแบบการนาํเสนอผลงานแปลกใหม่  สวยงาม  น่าสนใจ   

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลที.ศึกษา 

2 หมายถึง  รูปแบบการนาํเสนอผลงานแปลกใหม่  น่าสนใจ  สอดคลอ้งกบั 

ขอ้มลูที.ศึกษา 

1 หมายถึง  รูปแบบการนาํเสนอผลงานไม่น่าสนใจ  สอดคลอ้งกบัขอ้มูลที. 

ศึกษาบา้ง 

19.  การนําเสนอรายงาน 

3 หมายถึง  นาํเสนอเป็นระบบ  ลาํดบัขอ้มูลชดัเจน  แสดงออกในความคิด 

ริเริ.มสร้างสรรค ์

2 หมายถึง  นาํเสนอเป็นระบบ  ลาํดบัขอ้มูลชดัเจน  ขาดความคิดริเริ.ม 

สร้างสรรค ์

1 หมายถึง  นาํเสนอไม่เป็นระบบ  ลาํดบัขอ้มูลสับสน 

20.  การตอบข้อซักถามในการนําเสนอผลงาน 

3 หมายถึง  การตอบขอ้ซกัถามชดัเจน  ยกตวัอย่างประกอบเชื.อมโยงเป็น 

เหตุผลที.สัมพนัธ์กนั 

2 หมายถึง  การตอบขอ้ซกัถามชดัเจน  ยกตวัอย่างประกอบแต่ขาดการ 

เชื.อมโยงเป็นเหตุผลที.สัมพนัธ์กนั 

1 หมายถึง  การตอบขอ้ซกัถามไม่ชดัเจน  ไม่มีการยกตวัอยา่งประกอบ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 

สมาชิกในกลุ่ม  1.  ………………………………………………………………………………… 

             2.  ………………………………………………………………………………… 

             3.  ………………………………………………………………………………… 

             4.  ………………………………………………………………………………… 

             5.  ………………………………………………………………………………… 

             6.  ………………………………………………………………………………… 

คําชี>แจง  ใหท้าํเครื.องหมาย �ในช่องที.ตรงกบัความเป็นจริง 

รายการพฤติกรรม 
ระดบัคุณภาพ 

ปฏิบัต ิ

ไม่ปฏิบัติ
ควร

ปรับปรุง 

3 2 1 0 
1.  ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นมีการแลกเปลี.ยนความคิดเห็น
ภายในกลุ่ม 

    

2.  มีการแบ่งหนา้ที.อยา่งเหมาะสมและสมชิกทุกคนทาํตามหนา้ที.
ของตน 

    

3.  ปัญหาที.กาํหนดมาจากความตอ้งการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม     
4.  ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ที.หลากหลาย     
5.  มีการใหค้วามช่วยเหลือซึ.งกนัและกนั     
6.  ผลงานเสร็จตรงตามเวลาที.กาํหนด     
7.  การนาํเสนอผลงานแสดงใหเ้ห็นถึงการนาํความรู้ที.ไดม้า
สงัเคราะห์และประยกุตใ์ช ้

    

8.  กระตือรือร้นสนใจในงานที.รับผิดชอบ     
9.  ยอมรับและชื.นชมการทาํงานของเพื.อนสมาชิก     
10.  สามารถสรุปผล  ประเมินค่าและใหค้าํแนะนาํกลุ่มอื.นได ้     
 



242 
 

 

                                                                                                       ลงชือ............................................. 

                                                                                                                                ผู้ประเมนิ 

                                                                                                                       ........../.........../.......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

3  หมายถึง  พฤติกรรมที.แสดงใหเ้ห็นชดัเจนอยู่ในระดบัดีมาก 

2  หมายถึง  พฤติกรรมที.แสดงออกเป็นบางครั5 งอยูใ่นระดบัดี 

1  หมายถึง  พฤติกรรมที.แสดงออกไม่ชดัเจนหรือนอ้ยครั5 งอยูใ่น 

                    ระดบัพอใช ้

0  หมายถึง  พฤติกรรมที.ไม่แสดงออกเลยอยูใ่นระดบัควร

ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสิน 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
21-30 ดีมาก 
11-20 ดี 
0-10 พอใช ้

 



243 
 

แบบประเมนิผงัมโนทศัน์ 

 

สมาชิกในกลุ่ม  1.  ………………………………………………………………………………… 

             2.  ………………………………………………………………………………… 

             3.  ………………………………………………………………………………… 

             4.  ………………………………………………………………………………… 

             5.  ………………………………………………………………………………… 

                          6.  ………………………………………………………………………...……… 

 

รายการประเมิน 
คุณภาพผลงาน 

4 3 2 1 
1.  ผลงานเป็นไปตามจุดประสงคที์.กาํหนด     
2.  ผลงานมีความสะอาดเรียบร้อย     
3.  ผลงานมีความคิดสร้างสรรค ์     
4.  ผลงานมีการนาํความรู้ที.ไดม้าประยุกตใ์ช ้     
5.  ผลงานเสร็จทนัตามเวลาที.กาํหนด     

รวม  

ระดับคุณภาพ  
 

                                                                                                                    

                                                                                                      ลงชือ............................................. 

                                                                                                                           ผู้ประเมิน 

                                                                                                                   ........../.........../.......... 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ ความหมาย 
17-20 4 ดีมาก 
13-16 3 ดี 
9-12 2 พอใช ้
5-8 1 ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมนิผงัมโนทัศน์ 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ / คะแนน 

ดีมาก (4) ด ี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง  (1) 
1.  ผลงานเป็นไป
ตามจุดประสงคที์.
กาํหนด 

ผลงานสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค์
ทุกประเดน็
สมบูรณ์ 

ผลงานสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค์
เกือบทุกประเดน็ 

ผลงานสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค์
บางประเดน็ 

ผลงานไม่
สอดคลอ้ง
จุดประสงค ์

2.  ผลงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

ผลงานสะอาด  
เรียบร้อย  ชดัเจน  
สวยงาม 

ผลงานส่วนใหญ่
สะอาด  เรียบร้อย  
ชดัเจน  สวยงาม 

ผลงานบางส่วน
สะอาด  เรียบร้อย  
ชดัเจน  สวยงาม 

ผลงานไมส่ะอาด  
ไม่เรียบร้อย  ไม่
ชดัเจน  และขาด
ความสวยงาม 

3.  ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค ์

ผลงานถูกตอ้ง  มี
เนื5อหาครอบคลุม
และมีแนวคิด
แปลกใหม่  และ
เป็นระบบ 

ผลงานถูกตอ้ง  มี
เนื5อหาครอบคลุม
และมีแนวคิด
แปลกใหม่  แต่ยงั
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานถูกตอ้ง  มี
เนื5อหาครอบคลุม
และมีแนวคิด
แปลกใหม่   

ผลงานบางส่วน
ไม่ถูกตอ้ง  และ
ไม่มีแนวคิด
แปลกใหม่   

4.  ผลงานมีการ
นาํความรู้ที.ไดม้า
ประยกุตใ์ช ้

นาํความรู้ที.ไดม้า
จดัทาํผลงานได้
ถกูตอ้ง  ครบถว้น  
ทุกประเดน็ 

นาํความรู้ที.ไดม้า
จดัทาํผลงานได้
ถกูตอ้งเป็นส่วน
ใหญ่ 

นาํความรู้ที.ไดม้า
จดัทาํผลงานได้
ถกูตอ้งบาง
ประเดน็ 

นาํความรู้ที.ไดม้า
จดัทาํผลงานไม่
ถูกตอ้งเป็นส่วน
ใหญ่ 

5.  ผลงานเสร็จ
ทนัตามเวลาที.
กาํหนด 

ผลงานเสร็จทนั
ตามเวลาที.
กาํหนด 

ผลงานเสร็จชา้
กวา่ตามเวลาที.
กาํหนด 1 วนั 

ผลงานเสร็จชา้
กวา่ตามเวลาที.
กาํหนด 2 วนั 

ผลงานเสร็จชา้
กวา่ตามเวลาที.
กาํหนด มากกวา่ 
2 วนั 

 

 

 

 



245 
 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน 

เรือง  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมในทวปีอเมริกา       ชั>นมธัยมศึกษาปีที 3 

จํานวน  30 ข้อ                เวลา   50  นาที                 คะแนน   30 คะแนน 

คําชี>แจง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบที.ถกูที.สุดเพียงขอ้เดียว 

1.  ปัญหาสิ.งแวดลอ้มใดที.เป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดภาวะโลกร้อนในทวีปอเมริกาเหนือ  

     1)  ดินเสื.อมคุณภาพ    2)  การขยายตวัของเมือง 

     3)  การสูญเสียพื5นที.ป่าไม ้   4)  การขาดแคลนนํ5าสะอาด 

2.  ภยัธรรมชาติที.สร้างความสูญเสียครั5 งใหญ่ใหก้บัประเทศเฮติคือขอ้ใด  

     1)  สึนามิ     2)  แผน่ดินไหว 

     3)  พายเุฮอริเคน    4)  พายทุอร์นาโด 

3.  สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ ยกเว้น  ขอ้ใด  

     1)  มีโรงงานอุตสาหกรรมตั5งอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 2)  ยานพาหนะมีจาํนวนเพิ.มขึ5นเรื.อยๆ 

     3)  ประชากรมีอาชีพเสริมในการเผา่ถ่าน 4)  การเผาป่าเพื.อขยายพื5นที.ทาํการเกษตร 

4.  ตวัการสาํคญัที.ทาํใหเ้กิดปัญหาสิ.งแวดลอ้มต่างๆ ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตคื้อขอ้ใด  

     1)  การเพิ.มจาํนวนประชากรอย่างรวดเร็ว 2)  สภาพอากาศที.มีความแปรปรวน 

     3)  ความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยี  4)  ชาวต่างชาติที.อพยพเขา้มาอยูอ่าศยั 

5.  ขอ้ใดไม่ใช่ผลกระทบที.ประเทศไทยไดรั้บจากปรากฏการณ์เอลนิโญที.เกิดขึ5นในทวีปอเมริกา

เหนือ  

     1)  ทาํใหฝ้นไม่ตกตามฤดูกาล   2)  ทาํใหอุ้ณหภูมิของนํ5าทะเลสูงขึ5น  

     3)  ทาํใหภู้มิอากาศหนาวเยน็ผิดปกติ  4)  ทาํใหเ้กิดภาวะฝนตกหนกัและนํ5าท่วม 

6.  ทวีปอเมริกาเหนือไดรั้บผลกระทบที.เกิดจากปัญหาดินเสื.อมโทรม  ยกเว้น  ขอ้ใด   

     1)  ผลผลิตจากการเพาะปลกูมีนอ้ยลง  2)  เกิดการบุกรุกพื5นที.ป่าเพื.อหาที.ดินแหล่งใหม่ 

     3)  ดินขาดความชุ่มชื5นและมีสารพิษตกคา้ง 4)  ฝนไม่ตกตามฤดูกาลและมีปริมาณนอ้ยลง 
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7. ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือมีส่วนสาํคญัที.ทาํใหเ้กิดปัญหาสิ.งแวดลอ้มในดา้นใดมากที.สุด  

     1)  ปัญหาโลกร้อน    2)  ปัญหาแผ่นดินไหว 

     3)  ปัญหาดินโคลนถล่ม   4)  ปัญหาลมพายหุมุน 

8.  เพราะเหตุใดประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมกัประสบปัญหาฝนกรดอยู่บ่อยครั5 ง   

     1)  พื5นที.ป่าไมส่้วนใหญ่ถูกทาํลาย  2)  สภาพอากาศมีความแปรปรวน 

     3)  มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนมาก 4)  การใชส้ารเคมีในภาคการเกษตร 

9.  ปัญหาคราบนํ5ามนัในอ่าวเมก็ซิโกส่งผลกระทบต่อสิ.งแวดลอ้มในขอ้ใดมากทีสุด  

     1)  อากาศเป็นพิษ    2)  คุณภาพดินเสื.อมโทรม 

     3)  ระบบนิเวศชายฝั.งทะเล   4)  สภาพอากาศแปลี.ยนแปลง 

10. “ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นผู้ส่งออกสินค้าประเภทไม้และผลิตภัณฑ์ไม้รายใหญ่

ของโลก”  จากขอ้ความดงักล่าวจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อสิ.งแวดลอ้มอย่างไร   

     1)  ผลดี  ทาํใหป้ระเทศมีรายไดเ้พิ.มมากขึ5น 

     2)  ผลดี  ทาํใหต่้างชาติเขา้มาทาํธุรกิจและดูแลสิ.งแวดลอ้ม 

     3)  ผลเสีย  ทาํใหเ้กิดปัญหาสิ.งแวดลอ้มอื.นๆตามมา 

     4)  ผลเสีย  ทาํใหแ้หล่งนํ5าตามธรรมชาติเสื.อมโทรมลงเรื.อยๆ 

11.  แนวทางป้องกนัและแกไ้ขภยัธรรมชาติในขอ้ใดไม่สัมพนัธ์กนั   

     1)  สึนามิ  ขณะอยูใ่นเรือใหรี้บนาํเรือเขา้ชายฝั.งใหเ้ร็วที.สุด 

     2)  เอลนิโญ  ใชพ้ลงังานทดแทนที.ไม่ก่อใหเ้กิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์

     3)  ภาวะโลกร้อน  รักษาความสมดุลของแก๊ซเรือนกระจกในชั5นบรรยากาศ 

     4)  แผน่ดินไหว          อยูใ่หห่้างจากเสาไฟหรือสิ.งปลูกสร้างที.มีโครงสร้างไม่แข็งแรง 

12.  “ความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ  ทาํให้เกิดปัญหาต่างๆ ใน

ด้านอากาศเป็นพิษ  ขยะมีจาํนวนมาก  คุณภาพนํ2าตํ3าลง  มีการตัดไม้ทาํลายป่า  แต่ปัญหาต่างๆก็

ได้รับการฟื2นฟูทุกๆ ด้าน  ทาํให้สภาพต่างๆ เริ3 มดีขึ 2น”  จากบทความขา้งตน้นกัเรียนสามารถแกไ้ข

ปัญหาสภาพแวดลอ้มที.กาํลงัเสียหายใหมี้สภาพดีขึ5นไดด้ว้ยวิธีใด   
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     1)  การใชม้าตรการทางดา้นสิ.งแวดลอ้ม 

     2)  การลดขนาดโรงงานและจาํนวนโรงงาน 

     3)  การกระจายนิคมอุตสาหกรรมใหห่้างกนั 

     4)  การใชเ้ครื.องฟอกอากาศและโรงงานเปลี.ยนนํ5าเสียใหเ้ป็นนํ5าดี 

13.  สถานการณ์ที.บ่งชี5 วา่ทวีปอเมริกาเหนือจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขปัญหาสิ.งแวดลอ้มอยา่งเร่งด่วน   

     ยกเว้น  ขอ้ใด   

     1)  การตดัไมท้าํลายป่าของประเทศเมก็ซิโก  เพื.อขยายพื5นที.การเกษตร 

     2)  คุณภาพนํ5าบริเวณทะเลสาบเกรตเลกส์มีคุณภาพตํ.ากวา่มาตรฐาน 

     3)  เกิดโรคระบาดร้ายแรงในประเทศต่างๆของทวีปอเมริกาเหนือ 

     4)  บริเวณมหาสมุทรแอนตาร์กติกามีระดบันํ5าทะเลเพิ.มสูงขึ5น 

14.  “ประเทศไทยไดเ้ชิญผูเ้ชี.ยวชาญจากประเทศบราซิลมาใหค้วามรู้เกี.ยวกบัการผลิตเอทานอล  

เพื.อใชเ้ป็นเชื5อเพลิงในรถยนตแ์ทนนํ5ามนั  ซึ. งไดร้ับความสนใจจากนกัวิชาการของไทยเป็นอยา่ง

มาก”  จากขอ้ความดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยเริ.มเห็นความสาํคญัในขอ้ใด   

     1)  เทคโนโลยี    2)  พลงังานทดแทน 

     3)  พลงังานเชื5อเพลิง    4)  อุตสาหกรรม 

15.  ขอ้ใดเรียงลาํดบัเหตุการณ์ไดถู้กตอ้ง  

 1.  ปัญหาสิ.งแวดลอ้มต่างๆ   2.  ความตอ้งการของมนุษย ์

 3.  การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งไม่รู้คุณค่า 4.  มีเทคโนโลยีที.ทนัสมยั 

     1)  2 1 3 4     2)  3 4 2 1 

     3)  1 3 4 2     4)  2 4 3 1 

16.  "สหรัฐฯ"หนาวโหด!!! อุณหภูม ิ- 50 องศา ตําสุดในรอบหลายปี ดบัแล้ว 13 ราย !!  จากพาด

หวัข่าวดงักล่าวเป็นผลกระทบมาจากปัญหาสิ.งแวดลอ้มในขอ้ใด   

    1)  การเปลี.ยนแปลงสภาพอากาศ 

    2)  การปล่อยควนัเสียจากเครื.องยนต ์

 



248 
 

    3)  การกาํจดัขยะโดยวิธีการเผาทาํลาย    

    4)  การปล่อยก๊าซอนัตรายในโรงงานอุตสาหกรรม     

17.  “ในทวีปอเมริกาใต้ เกิดฝนตกหนักต่อเนื3อง ส่งผลให้กรุงกรุงบัวโนสไอเรสจมอยู่ใต้นํ2า และมี

ผู้ เสียชีวิตจากถูกกระแสไฟฟ้าช็อต และจมนํ2า ทางการพยายามประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอยู่แต่

ภายในบ้านเพื3อความปลอดภัย” จากข่าวดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นผลกระทบที.เกิดจากปัญหา

สิ.งแวดลอ้มในขอ้ใด   

    1)  การเสื.อมโทรมของสภาพดิน  2)  การเปลี.ยนแปลงสภาพอากาศ 

    3)  มลพิษทางอากาศ    4)  มลพิษทางนํ5า 

18.   

 
 

 

 

 

 

 

     จากกราฟ  ประเทศที.จะไดรั้บผลกระทบเกี.ยวกบัการเปลี.ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที.สุด  คือ

ขอ้ใด   

     1)  แคนาดา     2)  รัสเซีย 

     3)  สหรัฐอเมริกา    4)  เยอรมนี 
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19.             

                                                           หยดสายนํ2าดาํดิ3งทิ2งลงพื2น 

                                                   มิอาจฟื2นคืนค่าหาได้ใหม่ 

                                                   เพียงเพราะคนไม่สนจิตคิดสนใจ                                                

                                                   มวัหลงใหลสิ3งร้ายทาํลายธาร 

                                                          แต่ถ้าหากหันมาหาไม่ยาก                                                           

                                                   ไม่ลาํบากหากร่วมกนัหมั3นประสาน 

                                                  “พอเพียง” ใช้ให้ควบคู่“พอประมาณ”                                              

                                                    รักษ์สายธารรักษ์โลกรักษ์ชีวิน 

     จากคาํประพนัธ์สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสาํคญัในขอ้ใด   

     1)  ความสวยงามของสายนํ5า   2)  คุณค่าของสายนํ5า 

     3)  ประโยชนข์องสายนํ5า   4)  วิธีการอนุรักษส์ายนํ5า 

20.  จากคาํประพนัธ์ขอ้ 38  ขอ้ใดต่อไปนี5 แสดงให้เห็นถึงวิธีการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้

ย ั.งยืน   

     1)  หยดสายนํ5าดาํดิ.งทิ5งลงพื5น   2)  ไม่ลาํบากหากร่วมกนัหมั.นประสาน 

     3)  “พอเพียง” ใชใ้หค้วบคู่“พอประมาณ” 4)  รักษส์ายธารรักษโ์ลกรักษชี์วิน 

21. “สถานการณ์ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันทาํให้เกิดโรคระบาดที3น่ากลัวคือไข้เลือดออก  ซึ3งมี

ยงุลายเป็นพาหะนาํโรคและทาํให้ประชากรโลกเสียชีวิตเป็นจาํนวนมาก  กรมอนามยัโลกจึงได้มี

การนาํเครื3 องพ่นละอองฝอยมาฉีดพ้นในบริเวณพื2นที3ที3มีปัญหา  เพื3อยับยั2งการระบาดของโรค”  

วิธีการแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ดงักล่าวตรงกบัสาํนวนสุภาษิตในขอ้ใด   

     1)  นํ5าลดตอพุด     2)  ววัหายลอ้มคอก 

     3)  นํ5าพึ.งเรือเสือพึ.งป่า     4)  เขียนเสือใหว้วักลวั 
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22.  “ระบบการเกษตรในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาส่วนใหญ่ใช้สารเคมีอันตรายในการ

เพาะปลกู มีการใช้ปุ๋ยเคมีเพื3อเร่งการเจริญเติบโตของพืชและยากาํจัดศัตรูพืชจาํนวนมาก ส่งผลให้

เกิดสารพิษตกค้างในดินและนํ2า และทาํให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินมากขึ2น”  จาก

ขอ้ความดงักล่าวนกัเรียนจะมีแนวทางการแกไ้ขปัญหานี5อย่างไร   

     1)  จดัตั5งกองทุนกูย้ืมเพื.อการเกษตร 

     2)  สนบัสนุนดา้นการลงทุนทางการเกษตร 

     3)  ใหค้วามรู้เรื.องการทาํเกษตรอินทรียใ์หก้บัเกษตรกร 

     4)  จดัหาปุ๋ยและสารเคมีที.มีคุณภาพสามารถเพิ.มผลผลิตได ้

23.  นกัเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละพฒันาสิ.งแวดลอ้มไดอ้ยา่งไร   

     1)  เกบ็กวาดใบไมใ้นบา้นมาทาํปุ๋ยหมกั 

     2)  นาํถุงดาํใส่ขยะเปียกไปตั5งไวห้นา้บา้น 

     3)  ใชก้ล่องโฟมใส่อาหารแทนภาชนะพลาสติก  

     4)  ต่อท่อสายยางจากก๊อกนํ5าเพื.อรดนํ5าตน้ไมทุ้กเชา้ 

24. นกัเรียนจะมีแนวทางการแกไ้ขปัญหาการตดัไมท้าํลายป่าไดอ้ย่างย ั.งยืนยั.งยืนโดยใชวิ้ธีในขอ้ใด 

     1)  ปลูกป่าทดแทนในพื5นที.ป่าเสื.อมโทรม 

     2)  ใชม้าตรการทางกฎหมายคุม้ครองพื5นที.ป่าไม ้

     3)  ใหก้ารศึกษาและสร้างจิตสาํนึกที.ดีแก่ประชาชน 

     4)  แกไ้ขกฎหมายเพิ.มบทลงโทษผูล้กัลอบตดัไมท้าํลายป่าใหห้นกัขึ5น 

25.  นกัเรียนจะช่วยกนัอนุรักษสิ์.งแวดลอ้มใหค้งอยูไ่ดอ้ยา่งไร  

     1)  ไม่ตดัไมห้รือนาํไมม้าใชโ้ดยเด็ดขาด 

     2)  ใชส้ารเคมีที.มีประสิทธิภาพสูงกาํจดัศตัรูพืช 

     3)  เขา้ไปสร้างที.อยู่อาศยัในป่าเพื.อชื.นชมธรรมชาติ 

     4)  นาํทรัพยากรมาใชใ้หคุ้ม้ค่ามากที.สุดและประหยดัที.สุด 
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26. ถา้ในชุมชนมีปัญหาอากาศที.เกิดจากควนัไอเสียรถยนต ์ ชุมชนนั5นควรแกปั้ญหาอย่างไร  
     1)  ปลูกตน้ไมม้ากขึ5น     2)  ไม่ทิ5งขยะในเขตชุมชน 
     3)  ใหทุ้กคนใชจ้กัรยาน    4)  กาํหนดใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนต ์

27.  “ทวีปอเมริกาเหนือถือเป็นทวีปที3มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึงร้อยละ 25 ของโลก  

โดยร้อยละ 80  ของก๊าซเรือนกระจกที3ทวีปนี2ปลดปล่อยออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  โดยมี

ประเทศที3ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที3สุดในทวีป  คือสหรัฐอเมริกา  และเป็นอันดับ 2 ของ

โลก  ซึ3 งส่งผลกระทบในหลายๆด้าน  เช่น  ภัยแล้ง  คลื3นความร้อน  พาย ุ เป็นต้น”  จากขอ้ความ

ดงักล่าวนกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่  เพราะเหตุใด   

     1)  เห็นดว้ย  เพราะทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที.มีความเจริญทางเทคโนโลยีและมีประชากร 

          จาํนวนมาก 

     2)  เห็นดว้ย  เพราะทุกประเทศในทวีปอเมริกาเหนือมีประชากรอาศยัอยูก่นัอยา่งหนาแน่น 

     3)  ไม่เห็นดว้ย  เพราะทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที.มีอตัราการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกสูงนอ้ย 

          ที.สุดในโลก 

     4)  ไม่เห็นดว้ย  เพราะประเทศที.ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์ากที.สุดในทวีป  คือแคนาดา 

28. นกัเรียนเห็นดว้ยกบัประโยคที.วา่ “ มนุษย์ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

สิ3งแวดล้อมต่างๆ” หรือไม่  เพราะเหตุใด   

     1)  ไม่เห็นดว้ย  เพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มสามารถฟื5 นฟไูดเ้อง 

     2)  ไม่เห็นดว้ย  เพราะมนุษยไ์ม่จาํเป็นที.จะตอ้งรับผิดชอบในปัญหาสิ.งแวดลอ้มที.เกิดขึ5น 

     3)  เห็นดว้ย  เพราะเราควรใหค้วามร่วมมือและยงัสามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งไม่จาํกดั 

     4)  เห็นดว้ย  เพราะมนุษยทุ์กคนใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจึงตอ้งรักษาใหค้งอยู่ 

29.  ถา้ในอนาคตประเทศไทยเกิดภาวะการขาดแคลนนํ5ามนัเชื5อเพลิง นกัเรียนคิดวา่โครงการใด

สามารถช่วยแกปั้ญหาไดม้ากที.สุด  

     1)  โครงการไบโอดีเซล    

     2)  โครงการพฒันาถนนหลวง 
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     3)  โครงการอบรมรักษพ์ลงังาน   

     4)  โครงการพลงังานโซล่าเซล 

30. ถา้นกัเรียนในโรงเรียนของเราขาดจิตสาํนึกชอบทิ5งขยะไม่เป็นที.  ทาํใหสิ้.งแวดลอ้มภายใน

โรงเรียนไม่น่ามอง  นกัเรียนคิดว่ากิจกรรมในขอ้ใดที.สามารถแกไ้ขปัญหาเรื.องขยะไดดี้ที.สุด   

     1)  จดัประกวดการแต่งคาํขวญัรณรงคปั์ญหาขยะ 

     2)  เดินขบวนรณรงคเ์รื.องปัญหาขยะภายนอกโรงเรียน 

     3)  จดัเวรยามคอยสอดส่องดูแลความสะอาดในโรงเรียน 

     4)  กล่าวเชิญชวนและใหทุ้กคนช่วยกนัเกบ็ขยะก่อนเขา้ห้องเรียนทุกวนั 

 

เฉลยแบบทดสอบ  เรือง  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในทวปีอเมริกา 
1.    3 2.    2 3.    3 4.    1 5.    3 6.    4 
7.    1 8.    3 9.    3 10.  3 11.  1 12.  1 
13.  4 14.  2 15.  4 16.  1 17.  2 18.  3 
19.  2 20.  3 21.  2 22.  3 23.  1 24.  3 
25.  4 26.  1 27.  1 28.  4 29.  1 30.  4 
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แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

คําสัง  ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี5 แลว้ตอบคาํถาม 

 

 

 

 

1.  ปัญหาของสถานการณ์นี5 คืออะไร 

--------------------------------------------(ปัญหานํ5าเน่าเสีย)----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  สาเหตุของปัญหาคืออะไร 

-------------------------------(โรงงานไฟฟ้าปล่อยนํ5าทิ5งลงในแม่นํ5า)----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  นกัเรียนคิดว่าควรใชวิ้ธีการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์นี5ดว้ยวิธีใดดีที.สุด 

------------------------------------(อยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน)----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  จากวิธีการแกปั้ญหาในขอ้ 3  นกัเรียนคิดว่าผลที.ไดจ้ากการแกปั้ญหาคืออะไรบา้ง 

-------------------------------------(อยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน)---------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สถานการณ์ที 1 

 ชุมชนของนกัเรียนเป็นชุมชนอยู่ใกลแ้ม่นํ5า ชาวบา้นมกัจะประกอบอาชีพดว้ยการจบัสัตว์
นํ5าไปขาย ต่อมามีโรงงานไฟฟ้ามาตั5งใกลก้บัชุมชน และมกัจะปล่อยนํ5าทิ5งลงในแหล่งนํ5า ซึ. งนํ5าที.
ปล่อยทิ5งเป็นนํ5าร้อนทาํใหป้ริมาณก๊าซออกซิเจนในแหล่งนํ5าลดลง ซึ. งมีผลต่อการแพร่พนัธ์ุของ
สตัวน์ํ5าจนทาํใหช้าวบา้นไม่สามารถประกอบอาชีพได ้
 



254 
 

 

 

 

 

1.  ปัญหาของสถานการณ์นี5 คืออะไร 

--------------------------------------------(ปัญหาโลกร้อน)-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  สาเหตุของปัญหาคืออะไร 

------(กิจกรรมต่างๆของมนุษยที์.ทาํใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซเรือนกระจกอื.นๆ)------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  นกัเรียนคิดว่าควรใชวิ้ธีการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์นี5ดว้ยวิธีใดดีที.สุด 

--------------------------------------------(อยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน)--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  จากวิธีการแกปั้ญหาในขอ้ 3  นกัเรียนคิดว่าผลที.ไดจ้ากการแกปั้ญหาคืออะไรบา้ง 

--------------------------------------------(อยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน)--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

สถานการณ์ที 2 

 ปัจจุบนัโลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ5น ส่งผลต่อการเปลี.ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนโลก 
ก่อให้เกิดความแห้งแลง้หรือนํ5าท่วมขงัอยา่งรุนแรง นอกจากนี5ยงัทาํใหน้ํ5าแข็งที.ขั5วโลกละลาย 
ทาํใหร้ะดบันํ5าทะเลสูงขึ5น การที.โลกมีอุณหภูมิสูงขึ5นเนื.องจาก มีการสะสมของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซเรือนกระจกอื.นๆในชั5นบรรยากาศ 
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1.  ปัญหาของสถานการณ์นี5 คืออะไร 

----------------------------------------(ปัญหาขยะในชุมชนเพิ.มมากขึ5น)--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  สาเหตุของปัญหาคืออะไร 

(นกัท่องเที.ยวและประชาชนขาดจิตสาํนึกในการทิ5งขยะและเจา้หนา้ที.รักษาความสะอาดมีจาํนวน

นอ้ย)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  นกัเรียนคิดว่าควรใชวิ้ธีการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์นี5ดว้ยวิธีใดดีที.สุด 

--------------------------------------------(อยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน)--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  จากวิธีการแกปั้ญหาในขอ้ 3  นกัเรียนคิดว่าผลที.ไดจ้ากการแกปั้ญหาคืออะไรบา้ง 

--------------------------------------------(อยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน)--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

สถานการณ์ที 3 

 การส่งเสริมการท่องเที.ยวของหน่วยงานราชการส่งผลใหจ้าํนวนนกัท่องเที.ยวเพิ.มมาก
ขึ5น ส่งผลกระทบใหแ้หล่งท่องเที.ยวมีขยะเพิ.มมากขึ5น มีการทิ5งขยะไม่เป็นที. อีกทั5งจาํนวน
เจา้หนา้ที.ในการจดัเกบ็มีจาํนวนนอ้ย ทาํใหท้ศันียภาพของแหล่งท่องเที.ยวไม่สวยงาม 
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1.  ปัญหาของสถานการณ์นี5 คืออะไร 

--------------------------------------------(ปัญหามลพิษทางอากาศ)-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  สาเหตุของปัญหาคืออะไร 

-------------------(การจราจรติดขดัมีรถจาํนวนมากปล่อยควนัเสียออกมาเป็นจาํนวนมาก)--------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  นกัเรียนคิดว่าควรใชวิ้ธีการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์นี5ดว้ยวิธีใดดีที.สุด 

--------------------------------------------(อยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน)--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  จากวิธีการแกปั้ญหาในขอ้ 3  นกัเรียนคิดว่าผลที.ไดจ้ากการแกปั้ญหาคืออะไรบา้ง 

--------------------------------------------(อยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน)--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

สถานการณ์ที 4 

 ถา้นกัเรียนตอ้งเดินทางไปโรงเรียน โดยใชบ้ริการของรถโดยสารประจาํทาง ซึ. งตอ้ง
ผา่นเสน้ทางที.มีการจราจรที.หนาแน่นเป็นประจาํทุกวนั โดยไม่ไดส้วมหนา้กากป้องกนัฝุ่ นควนั 
ในเวลาต่อมานกัเรียนมีอาการเวียนหวั คลื.นไส ้และอาเจียน 
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1.  ปัญหาของสถานการณ์นี5 คืออะไร 

--------------------------------------------(ปัญหานํ5าท่วม)-------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  สาเหตุของปัญหาคืออะไร 

------(พายฝุนตกกระหนํ.า  ป่าไมบ้นเทือกเขาธงชยัถกูทาํลายจึงทาํใหน้ํ5าป่าไหลมาอยา่งรวดเร็ว)-----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  นกัเรียนคิดว่าควรใชวิ้ธีการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์นี5ดว้ยวิธีใดดีที.สุด 

--------------------------------------------(อยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน)--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  จากวิธีการแกปั้ญหาในขอ้ 3  นกัเรียนคิดว่าผลที.ไดจ้ากการแกปั้ญหาคืออะไรบา้ง 

--------------------------------------------(อยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน)--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

สถานการณ์ที 5 

 พายฝุนกระหนํ.าหนกัในหลายทอ้งที.ของ จ.ตาก ส่งผลใหเ้กิดนํ5าป่าจากเทือกเขาธงชยั 

เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ระมาด ไหลทะลกัลงเขา้ท่วมบา้นเรือนของราษฎรที.ปลูกเรียงรายอยู่

ตลอดริมลาํหว้ยหลายร้อยครัวเรือนจมอยู่ใตน้ํ5า  ทาํใหช้าวบา้นตอ้งอพยพหนีตายโกลาหล บาง

คนหนีไม่ทนั ถูกกระแสนํ5าซดัขึ5นไปติดตามตน้ไม ้ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั>นมัธยมศึกษาปีที 3 

ทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ 

คําชี>แจง  1.  นกัเรียนศึกษาเรื.องสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา  

ที.ใชก้ารจดัการเรียนการสอนโดยผา่นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบ   

 2.  จากกิจกรรมการเรียนรู้ที.ครูจดัขึ5นนกัเรียนมีความคิดเห็นตามขอ้ความที.กาํหนดให้ใน

ระดบัใด    ซึ. งมีช่องระดบัความคิดเห็น  5 ระดบั  เป็นเกณฑส์าํหรับใชใ้นการพิจารณาขอ้ความที.

กาํหนดให ้ โดยมีความหมายดงันี5  

  5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากที.สุด 

  4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยที.สุด 

ใหน้กัเรียนใส่เครื.องหมาย �ลงในช่องวา่งที.ตรงกบัความคิดเห็นที.เป็นจริงของนกัเรียน 

ความคิดเห็นทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการออกแบบการ
จดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
1.  การจดัการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดแกปั้ญหา 

     

2.  การดว้ยจดัการเรียนการสอนส่งเสริมใหน้กัเรียนไดศึ้กษา
คน้ควา้และแสวงหาความรู้ตนเอง 

     

3.  การจดัการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกัเรียนนาํความรู้ที.ได้
คน้ควา้มาแลกเปลี.ยนเรียนรู้ร่วมกนั  

     

4.  การจดัการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถตดัสินใจ
ร่วมกนักบัผูอื้.น 

     

5.  การจดัการเรียนการสอน เป็นการจดักิจกรรมที.ใหน้กัเรียนได้
ทาํงานอยา่งเป็นระบบ 

     

ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน 
6.  การจดัการเรียนการสอน เป็นการจดักิจกรรมที.ใหอิ้สระแก่
นกัเรียนในการแสวงหาความรู้ 
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ความคิดเห็นทีมีต่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการออกแบบการ
จดัการเรียนการสอนเชิงระบบ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
7.  การจดัการเรียนการสอน ทาํใหน้กัเรียนไดร่้วมกนัแสดงความ
คิดเห็น 

     

8.  การจดัการเรียนการสอน เป็นการจดักิจกรรมที.ทาํใหน้กัเรียน
ไดเ้รียนรู้อยา่งสนุกสนานและมีความสุข 

     

ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนการสอน 
9. การจดัการเรียนการสอน เป็นการจดักิจกรรมที.ช่วยให้นกัเรียน
แกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล  ซึ. งสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 

     

10.  การจดัการเรียนการสอนทาํใหเ้กิดการพฒันาความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหา  ซึ. งสามารถนาํมาประยกุต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
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ชื.อ    นางสาวอาภสัรา  คนงาน 

ที.อยู่    บา้นเลขที.  71  หมู่ที.  4  ตาํบลหว้ยทราย  อาํเภอเมือง  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77000 

ที.ทาํงาน    โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  ถนนเจริญกรุง  แขวงยานนาวา  เขต 

สาทร  กรุงเทพมหานคร  10120  

ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ. 2546  สาํเร็จการศึกษาระดบัชั5นมธัยมศึกษาตอนปลาย   

โรงเรียนประจวบวิทยาลยั  อาํเภอเมือง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   

 พ.ศ. 2550  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ครุศาสตรบณัฑิต  วิชาเอก 

สงัคมศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  

จงัหวดันครปฐม 

 พ.ศ. 2554  ศึกษาต่อระดบัปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการ 

สอนสงัคมศึกษา ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน  คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวงั 

สนามจนัทร์  จงัหวดันครปฐม 

ประวติัการทาํงาน 

 พ.ศ. 2550-2553  ครูโรงเรียนอรุณวิทยา  (เครือข่ายซาเลเซียน) ตาํบลแสงอรุณ   

อาํเภอทบัสะแก  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั รับราชการครู  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  ถนนเจริญกรุง   

แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 
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